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ACTA Nº.10/2011 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

 MUNICIPAL DE BORBA  
REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2011  

 
Aos treze dias do mês de Abril 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 Artur João Rebola Pombeiro, 
Humberto Luís Russo Ratado e Joaquim José Serra Silva, sob a presidência do 
Senhor Ângelo João Guarda Verdades de Sá, Presidente da mesma Câmara.---- 
Faltou à reunião a Senhora vereadora Rosa Maria Basílio Véstia, por questões 
profissionais relacionadas com a EP, S.A. 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 12 de Abril de 2011, 
que acusa um total de disponibilidades de €€€€ 614.442,68 614.442,68 614.442,68 614.442,68 (seiscentos e catorze 
mil quatrocentos e quarenta e dois euros e sessenta e oito cêntimos).--------------- 
 
----------PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ------- 
    
Ponto 1.1 – Assuntos Gerais de interesse para a aut arquia--------------------  
    
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e começou por informar o 
restante executivo que vai realizar-se uma reunião extraordinária no próximo 
dia 20 de Abril, pelas 10:00 horas para apreciação dos Documentos de 
Prestação de Contas, uma vez que a próxima reunião ordinária só ocorrerá a 
27 de Abril e a Assembleia Municipal vai ter lugar dia 29 de Abril. Contudo, a 
convocatória e a ordem do dia vai seguir nos prazos estipulados na Lei.-------------                                                                                            
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Seguidamente o Senhor Presidente 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 
informou ter uma proposta de alteração à ordem do dia para apresentar.--------- 
    
Proposta de Alteração à Ordem do Dia:-------------- --------------------------------- 
 
Por proposta do Senhor Presidente deverá ser alterada a ordem do dia de 
modo a incluir o seguinte ponto: “Acordo de Cooperação a estabelecer entre a Acordo de Cooperação a estabelecer entre a Acordo de Cooperação a estabelecer entre a Acordo de Cooperação a estabelecer entre a 
Associação de Desenvolvimento Montes Claros e a Câmara Municipal de Associação de Desenvolvimento Montes Claros e a Câmara Municipal de Associação de Desenvolvimento Montes Claros e a Câmara Municipal de Associação de Desenvolvimento Montes Claros e a Câmara Municipal de 
BorbaBorbaBorbaBorba”. . . . Com a inclusão deste ponto, o ponto 2.4 (Actividades da Câmara) 
passa a ponto 2.5.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.unanimidade, a sua aprovação.unanimidade, a sua aprovação.unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    
----------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------- 
 
A Ordem do dia foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. Ordem do Dia Ponto 2. Ordem do Dia Ponto 2. Ordem do Dia Ponto 2. Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ponto 2.1 Ponto 2.1 Ponto 2.1 Ponto 2.1 ––––    Aprovação das Actas nºs 8/2011 e 9/2011------------------------------------------- 
Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2 – Aquisição de 25 livros alusivos aos Encontros dos Rios de 
Moinhos------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3 – Aprovação de Minuta de Acordo de Colaboração Técnico-
Financeira  entre o IMTT e o Município de Borba--------------------------------------------------- 
Ponto 2.4 Ponto 2.4 Ponto 2.4 Ponto 2.4 – Acordo de Cooperação a estabelecer entre a Associação de 
Desenvolvimento Montes Claros e a Câmara Municipal de Borba----------------------- 
Ponto 2.5 Ponto 2.5 Ponto 2.5 Ponto 2.5 ––––    Actividades da Câmara-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DAS ACTAS  NºS 8/2011 E 9/201 1--- 
 
Previamente distribuídas por todo o executivo, foram presentes as actas nºs actas nºs actas nºs actas nºs 
8/2011 e 9/2011 para aprovação8/2011 e 9/2011 para aprovação8/2011 e 9/2011 para aprovação8/2011 e 9/2011 para aprovação.----------------------------------------------------------------------------- 
Acta nº.8/2011Acta nº.8/2011Acta nº.8/2011Acta nº.8/2011 – Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------- 
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Acta nº.9/2011Acta nº.9/2011Acta nº.9/2011Acta nº.9/2011 – por terem surgido algumas dúvidas, a aprovação desta acta 
transitou para a próxima reunião de Câmara.------------------------------------------------------- 
    
PONTO 2.2 – AQUISIÇÃO DE 25 LIVROS ALUSIVOS AOS  
ENCONTROS DOS RIOS DE MOINHOS---------------------------------------- 

 

Presente oficio dirigido pela Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, 
informando que em conjunto com as restantes Freguesias de Rio de Moinhos 
de Portugal vão lançar um livro sobre os encontros dos Rios de Moinhos já 
realizados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste contexto, a Junta de Freguesia de Rio de Moinhos solicita apoio do 
Município uma vez que pretendem adquirir entre 50 a 100 livros, sendo que o 
preço dos mesmos deve rondar os 10 euros cada.------------------------------------------------
Tendo em conta proposta apresentada pelo Senhor vereador Humberto Tendo em conta proposta apresentada pelo Senhor vereador Humberto Tendo em conta proposta apresentada pelo Senhor vereador Humberto Tendo em conta proposta apresentada pelo Senhor vereador Humberto 
RatadoRatadoRatadoRatado, e considerando a importância da iniciativa, o Senhor Presidente o Senhor Presidente o Senhor Presidente o Senhor Presidente 
propôs que sejam adquiridos 25 exemplares do refepropôs que sejam adquiridos 25 exemplares do refepropôs que sejam adquiridos 25 exemplares do refepropôs que sejam adquiridos 25 exemplares do referido livro à Junta de rido livro à Junta de rido livro à Junta de rido livro à Junta de 
Freguesia de Rio de Moinhos.Freguesia de Rio de Moinhos.Freguesia de Rio de Moinhos.Freguesia de Rio de Moinhos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O vereador Humberto explicou que juntaram-se todas as freguesias de Rio de 
Moinhos de Portugal e vão lançar um livro onde vão relatar todos os Encontros 
já realizados, e todas elas se propuseram solicitar alguns apoios a cada 
Câmara Municipal. Sabemos, que neste momento, as condições financeiras 
do Município não estão famosas mas será importante apoiar esta iniciativa 
com a aquisição de 25 livros.----------------------------------------------------------------------------------
O Senhor vereador Joaquim Serra perguntou quem está a organizar esta 
questão. O vereador Humberto informou que parece-lhe ser o Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Abrantes.-----------------------------------------------------
O Senhor vereador Joaquim Serra perguntou a quem, e como, é que a Câmara  
vai prestar este apoio. O vereador Humberto informou que a Câmara vai fazer 
uma aquisição de livros à Junta de Freguesia, quando tiverem executados, não 
se trata de nenhum subsídio nem de nenhuma transferência corrente para a 
Junta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SeguidamSeguidamSeguidamSeguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo sido ente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo sido ente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo sido ente o Senhor Presidente colocou a 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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PONTO 2.3 – APROVAÇÃO DE MINUTA DE ACORDO DE 
COLABORAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA ENTRE O IMTT E O  
MUNICÍPIO DE BORBA--------------------------------- ------------------------ 
Previamente distribuída por todo o executivo, foi presente a Minuta de Acordo foi presente a Minuta de Acordo foi presente a Minuta de Acordo foi presente a Minuta de Acordo 
de Colaboração Técnicode Colaboração Técnicode Colaboração Técnicode Colaboração Técnico----Financeira, a estabelecer entre o IMTT e o Município Financeira, a estabelecer entre o IMTT e o Município Financeira, a estabelecer entre o IMTT e o Município Financeira, a estabelecer entre o IMTT e o Município 
de Borba, que tem por de Borba, que tem por de Borba, que tem por de Borba, que tem por objecto o apoio técnico e financeiro do IMTT à objecto o apoio técnico e financeiro do IMTT à objecto o apoio técnico e financeiro do IMTT à objecto o apoio técnico e financeiro do IMTT à 
elaboração do estudo de Mobilidade em Transportes Públicos na Cidade de elaboração do estudo de Mobilidade em Transportes Públicos na Cidade de elaboração do estudo de Mobilidade em Transportes Públicos na Cidade de elaboração do estudo de Mobilidade em Transportes Públicos na Cidade de 
BorbaBorbaBorbaBorba. A acção a empreender enquadra-se no projecto PIDDAC da 
responsabilidade do IMTT “Estudos de Enquadramento e Desenvolvimento do 
Sistema de Transportes”, visado por despacho de 6 de Janeiro de 2011 do 
Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, cuja aprovação foi proposta do cuja aprovação foi proposta do cuja aprovação foi proposta do cuja aprovação foi proposta do 
Senhor Presidente.Senhor Presidente.Senhor Presidente.Senhor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a este Acordo o Senhor Presidente informou que já tinha falado 
sobre esta questão em reuniões anteriores que estava a tentar negociar esta 
questão com o IMTT, e que tem por base os autocarros eléctricos que o IMTT 
irá subsidiar. Contudo isso só é possível desde que exista um estudo que 
demonstre que deve ser feito, e foi isso que já aconteceu com outras 
autarquias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O vereador Joaquim Serra disse ter lido o Acordo e concorda que se faça o 
estudo antes de se avançar para outras decisões. Alertou para o facto de se ter 
em atenção se esta situação está prevista em Orçamento e PPI.-------------------
Seguidamente o Senhor Presidente coloSeguidamente o Senhor Presidente coloSeguidamente o Senhor Presidente coloSeguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido cou a proposta à votação tendo sido cou a proposta à votação tendo sido cou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, por unanimidade, a sua aprovaçãodeliberado, por unanimidade, a sua aprovaçãodeliberado, por unanimidade, a sua aprovaçãodeliberado, por unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------
Ficará cópia da referida Minuta de Acordo arquivada em pasta anexa com 
documento nº.1.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PONTO 2.4 – APROVAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO A 
ESTABELECER ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO MONTES CLAROS E A CÂMARA 
MUNICIPAL DE BORBA--------------------------------- ----------------------- 
Presente Acordo de Cooperação a celebrar entre a Associação de 
Desenvolvimento Montes Claros e a Câmara Municipal de Borba, que tem por  
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objecto estabelecer a forma e condições de colaboração entre a AMDE e a 
Câmara Municipal de Borba, concernente à execução do plano de actividades 
do Festival Internacional “As Artes na Pedra”, cuja aprovaçãocuja aprovaçãocuja aprovaçãocuja aprovação foi proposta pelo foi proposta pelo foi proposta pelo foi proposta pelo 
Senhor ViceSenhor ViceSenhor ViceSenhor Vice----Presidente.Presidente.Presidente.Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobre o Acordo o vereador Humberto Ratado informou que a ADMC pretende 
apresentar uma candidatura, na próxima semana, para a realização do Festival 
Internacional, denominado “As Artes na Pedra”, que se pretende trabalhar as 
natas na pedra e que será realizado nos taludes frente à rotunda onde se situa 
a estátua em mármore. A autarquia disponibiliza o espaço e fornece energia 
eléctrica e água necessária para o desenvolvimento do trabalho.------------------------
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 
sidsidsidsido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.o deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.o deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.o deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.---------------------------------------------
Por se encontrar impedido o Senhor Presidente não participou na discussão 
nem na deliberação deste Acordo.-------------------------------------------------------------------------
Ficará cópia do referido Acordo arquivada em pasta anexa como documento 
nº.2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PONTO 2.5 – 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 e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:------------------------------------------------    

♦ Na 1ª reunião da Comissão Liquidatária da AMDE, no âmbito da 
AMDE/CIMAC mas, no fundo, tem implicações directas na Câmara 
de Borba. Informou ainda que essa Comissão é integrada por ele, o 
Dr. Jorge Pinto e um advogado com experiência nesta área;----------------- 

♦ No Conselho de Administração da EDC Mármores, no sentido de se 
tentar integrar a EDM nos Corpos Sociais e no Conselho de 
Administração;------------------------------------------------------------------------------------------ 

♦ Numa reunião com a EDP para tratar vários assuntos relacionados 
com contratos de concessão, obras a realizar, etc, no concelho;-------- 

♦ Tivemos a visita de uma empresa que trabalha na conservação de 
Jardins (nomeadamente na área de Seixal, Palmela, Setúbal, etc,) 
para aconselhar e ver a possibilidade de fazer uma candidatura na 
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zona da ETAR, em todo aquele espaço envolvente e mesmo ao nível 
das lagoas que lá existem.------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 
♦ Vai proceder-se ao abate de duas palmeiras junto ao Restaurante do 

Jardim Municipal, e também de um plátano que, devido à queda de 
uma faísca, se encontra queimado;--------------------------------------------------------- 

♦  Continuação dos trabalhos no Edifício dos Paços do Concelho;----------- 
♦ Continuação dos trabalhos na linha de água do Barro Branco;------------- 
♦ Desmatações e cortes de árvores na Escola EB2,3 pelos Sapadores 

Florestais;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
♦ Aplicação de química em diversos locais do concelho;-------------------------- 
♦ Pavimentações em arruamentos, nomeadamente, na Rua Visconde 

Gião e Estrada 1042;--------------------------------------------------------------------------------- 
♦ Aplicação de um cabo no Largo da Fonte que fornece alimentação ao 

quadro onde são instalados os bares pelas Festas de Agosto;--------------- 
♦ Iniciou-se o alargamento da azinhaga da ribeira de Borba;-------------------- 
 

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:------------------------------------------------------------------------------------------- 

♦ Realização de reuniões sobre o projecto “Teias”, que já foi aprovado, e 
que têm ocorrido na Câmara Municipal de Évora, que é quem 
coordena o projecto. De acordo com os requisitos do concurso tem 
que haver, no mínimo, três projectos de itinerância, agentes culturais 
ou educativos, ou seja três escolhas entre os Municípios envolvidos, 
que são 11. Procuramos que nessa escolha existisse um agente 
cultural ou um serviço educativo, caso exista, a nível local, para que 
pelo menos um projecto desses pudesse ser deslocado por cada 
Município envolvido, para que haja representação de cada município 
nesse sentido, e isso está a ser conseguido. Esta programação irá 
ocorrer até final de Dezembro de 2011. Os agentes culturais têm que 
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ser desenvolvidos em equipamentos licenciados pelo IGAC, que neste 
caso será o Cine-teatro. Como temos limitações de espaço a nível 
deste equipamento, temos que fazer escolhas em função dos 
projectos que nos são apresentados. A nível dos serviços educativos, 
que são vocacionadas mais para as Escolas, já não existe essa 
obrigatoriedade. O mínimo é de 6 agentes culturais e 6 serviços 
educativos para um plafond de 15 mil euros nos serviços educativos 
por município e 18 mil euros nos agentes culturais. Neste momento, 
no caso de Borba, são cerca de 9 ou 10, tanto agentes culturais como 
educativos. Esta programação irá ocorrer até final de Dezembro de 
2011, e para o ano de 2012 será repetido o mesmo cenário, mas será 
tudo programado com mais antecedência;--------------------------------------------- 

♦ Relativamente às comemorações do 25 de Abril, está prevista a 
passagem da Banda Filarmónica do Centro Cultural frente à Câmara 
Municipal, com o objectivo de tocar a Grândola Vila Morena, uma vez 
que se realiza a Sessão Solene da Assembleia Municipal do 25 de 
Abril. Seguidamente passará também nas Festividades de S. Gregório 
e Stª. Bárbara;------------------------------------------------------------------------------------------- 

♦ Arrancou o projecto “Gerações Mais” – saída ao Museu da Luz, onde 
participaram cerca de 50 pessoas, acompanhadas pelos técnicos. 
Está hoje a decorrer a segunda actividade, nos equipamentos 
geriáctricos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

        
O Vereador Joaquim Serra colocou algumas questões, nomeadamente:O Vereador Joaquim Serra colocou algumas questões, nomeadamente:O Vereador Joaquim Serra colocou algumas questões, nomeadamente:O Vereador Joaquim Serra colocou algumas questões, nomeadamente:--------    
    

♦ Relativamente à obra do Edifício dos Paços do Concelho pediu há 
algum tempo uma estimativa de custos, mas ainda nada lhe foi 
facultado e gostava de a conhecer.---------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou que existe uma estimativa de custos para todo o 
rés-do-chão. Neste momento está a ser feito um projecto de electricidade, Ar 
Condicionado, e para evitar que se faça mais do que um concurso, quando os 
projectos estiverem prontos, lança-se o concurso embora depois seja feito 
faseadamente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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♦ Relativamente à EDC Mármores perguntou como estava a questão da 
concessão da ADC e solicitou a disponibilização da conta da empresa 
para analisar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou que, embora não tenha bem a certeza, essa 
questão ou terminou ou termina no final deste mês.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 oito páginas, que por ele vai ser assinada e por mim Aldina 
Vitória Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.----------------------- 


