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ACTA Nº.11/2005 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BORBA REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2005  

 Aos onze dias do mês de Maio do ano de dois mil e cinco, no Salão Nobre 
dos Paços do Município, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal de 
Borba, com a presença dos senhores vereadores Humberto Luís Russo 
Ratado, Artur João Rebola Pombeiro, Joaquim José Serra Silva e Vicente 
Manuel Ameixa Ermitão, sob a Presidência do Sr. Dr. Ângelo João Guarda 
Verdades de Sá,  Presidente da mesma Câmara.--------------------------------- 
Como secretária à reunião esteve presente a funcionária Aldina Vitória 
Bilro Vinhas do Maio, Assistente Administrativa Especialista da Câmara 
Municipal de Borba.------------------------------------------------------------------ 

 
 Movimento Financeiro------------------------------------------------------------- 

 Foi distribuído e presente o resumo diário de tesouraria do dia dez de Maio 
de 2005, que acusa um total de disponibilidades de 210.707,59 (duzentos e 
dez mil setecentos e sete euros e cinquenta e nove cêntimos).------------- 
 ---PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA--- 
 Ponto 1.1 � Assuntos Gerais de interesse para a autarquia----------------- 
 O Sr. Presidente declarou aberta a reunião e perguntou ao restante 
executivo se tinham algum assunto geral de interesse para a autarquia que 
pretendessem apresentar. Nenhum eleito apresentou qualquer assunto, 
tendo o Sr. Presidente passado de imediato ao ponto seguinte.----------------- 
 -------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA ---------------------- 
 A Ordem do Dia foi a seguinte:----------------------------------------------------- 
Ponto 2.1� Aprovação das Actas nºs.9/2005 e 10/2005------------------------- 
Ponto 2.2 � Requerimentos---------------------------------------------------------- 
Ponto 2.3 � Ratificação de Protocolo de Cooperação celebrado entre a 
CERCIESTREMOZ, C.R.L. e a Câmara Municipal de Borba----------------- 
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Ponto 2.4 � Protocolos entre a Câmara Municipal e Associações e 
Colectividades do Concelho:-------------------------------------------------------- 

a) Associação Borba Jovem----------------------------------------------------- 
b) Moto Clube de Borba--------------------------------------------------------- 

Ponto 2.5 � Empreitada de Recuperação do Cine-Teatro de Borba � Pedido 
de prorrogação do prazo para execução da obra---------------------------------- 
Ponto 2.6 � Indicação de um elemento para representar a Câmara na Equipa 
de Coordenação Concelhia no âmbito do Programa de Intervenção Precoce- 
Ponto 2.7 � Actividades da Câmara------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.1 � APROVAÇÃO DAS ACTAS NºS. 9/2005 E 
10/2005---------------------------------------------------------------------  
 
Tendo em conta que o vereador Joaquim Serra não recebeu os documentos 
para a reunião, o Sr. Presidente propôs que a aprovação das actas 
nºs.9/2005 e 10/2005 transitasse para a próxima reunião de Câmara. A 
proposta foi aceite por todo o executivo.------------------------------------------ 
 
PONTO 2.2 � REQUERIMENTOS---------------------------------- 
 
Foi apresentado o seguinte requerimento sobre o qual foi tomada a seguinte 
deliberação:---------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Pedido de informação prévia--------------------------------------------------- 
 
Processo: 80/05------------------------------------------------------------------------ 
Requerente: Rui Manuel Guarda Verdades de Sá----------------------------- 
Local: Parede Branca � Borba------------------------------------------------------- 
Objecto do requerimento: O requerente pretende saber da possibilidade de  
construir uma moradia numa parcela de terreno com 11.750,00 m2 que, de 
acordo com o PDM em plena eficácia, se localiza em duas classes de uso 
do solo distintas: uma pequena parte em Área Agrícola Condicionada e a 
restante em Área Agrícola Preferencial.------------------------------------------- 
Tendo em conta o parecer técnico (que se arquiva em pasta anexa 
como documento nº.1) propõe-se o deferimento do pedido de 
viabilidade, condicionado à emissão de parecer favorável da Comissão 
da Reserva Agrícola Nacional.---------------------------------------------------- 
Analisada a proposta foi a mesma colocada à votação tendo sido 
deliberado, por unanimidade, deferir o pedido de viabilidade, condicionado à emissão de parecer favorável da Comissão da RAN.----- 
Por estar impedido, o Sr. Presidente  não participou na discussão nem na 
deliberação deste requerimento.--------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 2.3 � RATIFICAÇÃO DE PROTOCOLO DE 
COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A 
CERCIESTREMOZ, C.R.L.  E A CÂMARA MUNICIPAL 
DE BORBA----------------------------------------------------------------  
 

Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o 
Protocolo celebrado entre a CERCIESTREMOZ, C.R.L. e a Câmara Municipal de Borba, que tem por objectivo a prossecução da acção 
formativa na aplicação e consolidação dos conhecimentos necessários ao 
exercício da profissão de Auxiliar de Jardineiro, ao senhor João Manuel da 
Silva Montoito, durante os anos de 2005, 2006 e 2007, que teve inicio em 
02 de Maio de 2005, cuja ratificação se propõe.------------------------------- 
Analisada a proposta foi a mesma colocada à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, ratificar o referido protocolo.-------------- 
Ficará o mesmo arquivado em pasta anexa como documento nº.2.------------ 
 PONTO 2.4 � PROTOCOLOS ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE BORBA E ASSOCIAÇÕES E 
COLECTIVIDADES DO CONCELHO:--------------------------- 
 a) Associação Borba Jovem-------------------------------------------------------- 
 

Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o 
Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Borba e a Associação Borba Jovem, que tem por objectivo comparticipar e apoiar 
técnica, material e financeiramente o desenvolvimento das actividades 
regulares da Associação, cuja aprovação se propõe.--------------------------- 
Analisada a proposta foi a mesma colocada à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, aprovar o referido Protocolo.-------------- 
Ficará o mesmo arquivado em pasta anexa como documento nº.3.------------ 
 
b) Moto Clube de Borba------------------------------------------------------------  
Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o 
Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Borba e o Moto Clube de Borba, que tem por objectivo comparticipar e apoiar técnica, 
material e financeiramente o desenvolvimento das actividades regulares do 
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Moto Clube, cuja aprovação se propõe.----------------------------------------- 
Analisada a proposta foi a mesma colocada à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, aprovar o referido Protocolo.-------------- 
Ficará o mesmo arquivado em pasta anexa como documento nº.4.------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 2.5 � EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO DO 
CINE-TEATRO DE BORBA � Pedido de prorrogação do 
prazo para execução da obra------------------------------------------ 
 
Presente requerimento da empresa CONSDEP � Engenharia e Construção, 
S.A., solicitando prorrogação do prazo para execução da �Empreitada de 
Recuperação do Cine-Teatro de Borba�, por mais 60 dias, conforme 
factores referidos no requerimento que se arquiva em pasta anexa como 
documento nº.5.----------------------------------------------------------------------- 
Tendo em conta o presente pedido bem como informação técnica, que 
também se anexa, propõe-se a aprovação do pedido de prorrogação do 
prazo, por mais 60 dias, para execução da referida empreitada, sem 
revisão de preços.-------------------------------------------------------------------- 
Analisada a proposta foi a mesma colocada à votação tendo sido 
deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções, a 
sua aprovação. Votaram a favor o Sr. Presidente Ângelo João Guarda 
Verdades de Sá e os senhores vereadores Humberto Luís Russo Ratado 
e Artur João Rebola Pombeiro. Abstiveram-se os senhores vereadores Joaquim José Serra Silva e Vicente Manuel Ameixa Ermitão.------------ 
 
PONTO 2.6 � INDICAÇÃO DE UM ELEMENTO PARA 
REPRESENTAR A CÂMARA NA EQUIPA DE 
COORDENAÇÃO  CONCELHIA NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE------------------ 
 
A Equipa de Coordenação Distrital do Programa de Intervenção Precoce, 
no âmbito do seu Plano de Actividades e à semelhança do que tem sido 
feito noutros concelhos do distrito de Évora, iniciou em Borba a 
constituição de uma Equipa de Intervenção Directa e de Coordenação 
Concelhia.------------------------------------------------------------------------------ 
A ARS Alentejo, atendendo à importância das parcerias no 
desenvolvimento de um programa com esta dimensão, solicita que a 
Câmara Municipal de Borba disponibilize um elemento que possa 
representar o Município na Equipa de Coordenação de Concelhia.------------ 
Face ao solicitado pela ARS Alentejo, a Câmara Municipal propõe que 
se indique o vereador Humberto Luís Russo Ratado, para representar 
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o Município na Equipa de Coordenação Concelhia, que se poderá fazer 
substituir se assim o entender.---------------------------------------------------- 
Analisada a proposta foi a mesma colocada à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 2.7 � ACTIVIDADES DA CÂMARA--------------------- 
 
Despachos elaborados ao abrigo da delegação de competências da 
Câmara Municipal  no Presidente da Câmara-------------------------------- 
 
O Sr. Presidente informou sobre os assuntos aprovados por despacho ao 
abrigo da delegação de competências da Câmara Municipal que lhe foram 
delegadas: Informou então sobre as concessões para realização de 
queimadas aprovadas por despacho, durante o período de 12 de Abril e 02 
de Maio de 2005, cuja listagem esteve presente e se arquiva em pasta anexa 
como documento nº.6.---------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais 
de funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:---------------------------------------------------------------------------- 
 
9�Na reunião do Conselho de Administração da AMDE;-------------------- 
9�Na reunião da Assembleia Intermunicipal;---------------------------------- 
9�Numa reunião com a Santa Casa da Misericórdia e a Segurança Social 

sobre as pessoas de etnia cigana, mais concretamente sobre a tipologia 
das casas;------------------------------------------------------------------------- 

9�Na assinatura de um Protocolo, em representação da Associação de 
Municípios, entre todas as Associações para uma empresa de Biodisel, 
que decorreu na Ovibeja;------------------------------------------------------- 

9�Num Colóquio sobre desenvolvimento também na Ovibeja;-------------- 
9�Numa reunião com um representante da PT que pretende implantar 

uma Central Telefónica na Orada. Ficaram, agora, de ver qual a melhor 
localização. Sobre esta questão o vereador Joaquim Serra fez uma 
chamada de atenção referindo que estas centrais são instaladas em 
espaços privados. Daí, se a instalação da Central se vier a concretizar, 
a Câmara terá que desafectar esse espaço do domínio público para o 
domínio privado porque o terreno tem que ficar registado a favor da 
empresa. Lembrou que foi isso que aconteceu quando se instalou 
aquela Central Telefónica que existe no Loteamento da Cerca;---------- 

9�Numa reunião com o Sr. Secretário de Estado da Administração 
Interna e com outros Municípios sobre fogos florestais;------------------- 
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9�Numa visita, em conjunto com a Assimagra, a empresas no sentido de 
as sensibilizar para aderirem como sócios à EDC Mármores;------------- 

9�Numa reunião com Eurodeputados que se deslocaram ao concelho de 
Borba para se inteirarem da problemática dos mármores.----------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Artur Pombeiro, relativamente aos seus pelouros, prestou as seguintes informações:---------------------------------------------------------- 
 
9�Urbanização do Chalé � Continuação dos arranjos paisagísticos;-------- 
9�Jardim Municipal � Continuação dos arranjos da envolvente do espaço 

lúdico;----------------------------------------------------------------------------- 
9�Remodelação da Rede de Águas da Nora �  Continuação da abertura 

de valas e aplicação de conduta na zona dos Mouchões, estando quase 
concluída a outra parte da ribeira;--------------------------------------------- 

9�Águas do Barro Branco-Nora � continuação da montagem de tubagens, 
e montagem de uma tubagem exterior provisória tendo em vista evitar 
o corte de abastecimento de água à população da Nora.------------------- 

9�Encaminhamento de águas pluviais em Rio de Moinhos � aplicação de 
grelhas e sumidouros;----------------------------------------------------------- 

9�Reparação da Estrada Orada/Borba;------------------------------------------ 
9�Polidesportivo � aplicação de redes novas e pinturas;---------------------- 
9�Substituição de árvores no Largo da Liberdade (junto ao Mercado 

Municipal);----------------------------------------------------------------------- 
9�Loteamento da Horta do Rossio (Borprojecto) � Abertura de vala, 

construção de caboucos e aplicação de lancil;------------------------------- 
9�Empreitada da Estrada da Nora/Barro Branco � continuação dos 

trabalhos.------------------------------------------------------------------------- 
9�Empreitada de Recuperação do Cine-Teatro de Borba � continuação 

dos trabalhos;--------------------------------------------------------------------- 
Ainda neste ponto da ordem de dia o vereador Artur Pombeiro entregou 
ao restante executivo listagem com relação de processos aprovados, ao 
abrigo da subdelegação de competências, durante o período de 22/04/05 a 
06/05/05.------------------------------------------------------------------------------ 
 

O Vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as seguintes informações:------------------------------------------------ 
 
9�Realização da Feira das Ervas Alimentares;--------------------------------- 
9�Representação na reunião da Assembleia Geral do Agrupamento de 

Escolas � tomada de posse da nova Assembleia do Agrupamento.------ 
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O vereador Joaquim Serra perguntou ao restante executivo se já 
fizeram alguma apreciação da última edição da Feira das Ervas Alimentares na Orada.------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente respondeu que estando quase permanentemente na feira 
faz uma apreciação bastante positiva e muito superior à do ano transacto. 
Quando diz superior refere-se à qualidade dos expositores, aos Colóquios e 
também à participação quer nos Colóquios quer nas actividades (passeios) 
que se realizaram. No que respeita aos visitantes, apenas no Sábado à noite 
verificou um número inferior de pessoas, situação que deve ter acontecido 
pelo facto de ter coincidido com o  espectáculo que se realizou na Feira de 
Monforte (Monforfeira). Considera que correu tudo muito bem e existem 
potencialidades para futuramente se fazer mais.---------------------------------- 
Usou da palavra o vereador Humberto Ratado referindo que, a avaliação 
que faz da feira e complementando o que foi dito pelo Senhor Presidente, é 
de salientar que a Feira das Ervas Alimentares coincidiu com vários 
eventos culturais que decorreram do mesmo fim de semana, o que poderá 
ter trazido alguns factores negativos. Contudo, no seu entendimento, 
poderá também ter trazido factores positivos na medida em que algumas 
pessoas vindas de outras Feiras com mais dimensão, tal como a Ovibeja, 
passaram pela Feira das Ervas Alimentares, tanto mais que verificou-se a 
existência de muitos visitantes do exterior. Mas, mesmo assim, em termos 
globais o número de visitantes diminuiu um pouco, em relação ao ano 
transacto, talvez devido a todas estes eventos que ocorreram no mesmo 
fim-de-semana. No entanto, houve mais participantes no passeio e no 
Colóquio e, tal como o Senhor Presidente já referiu, a questão dos stand�s 
melhorou bastante, tendo havido um grande esforço na mostra da 
aplicabilidade das ervas. Por isso, de uma maneira geral, a avaliação que 
faz da feira é bastante positiva.------------------------------------------------------ 
 O vereador Joaquim Serra voltou a pedir que lhe fosse facultado o relatório 
da certificação de contas do ano de 2003, que já havia solicitado na última 
reunião de Câmara e ainda não lhe foi entregue.--------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de dar a reunião por encerrada o Sr. 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 Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião, pelas doze horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta, 
composta por sete páginas que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por 
mim, Aldina Vitória Bilro Vinhas do Maio, Assistente Especialista que a 
redigi.----------------------------------------------------------------------------------- 


