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ATA Nº.11/2012 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

 MUNICIPALDE BORBA 
REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2012 

 
Aos nove dias do mês de maio 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 Humberto Luís Russo Ratado, Hugo 
Alexandre Godinho Mendanha, Rosa Maria Basílio Véstia e Joaquim José 
Serra Silva, sob a presidência do Senhor Ângelo João Guarda Verdades de Sá, 
Presidente da mesma Câmara.------------------------------------------------------------------------------    
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 08 de maio de 2012, 
que acusa um total de disponibilidades de 732.860,38€.--------------------------------------- 
 
-------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 perguntou ao restante 
executivo se tinham algum assunto geral de interesse para a autarquia que 
pretendessem apresentar.--------------------------------------------------------------------------------------
Foi entãoFoi entãoFoi entãoFoi então presente uma Resolução sobre o tema “Defender as Populações, presente uma Resolução sobre o tema “Defender as Populações, presente uma Resolução sobre o tema “Defender as Populações, presente uma Resolução sobre o tema “Defender as Populações, 
Valorizar o Poder Local Democrático, Cumprir PortugalValorizar o Poder Local Democrático, Cumprir PortugalValorizar o Poder Local Democrático, Cumprir PortugalValorizar o Poder Local Democrático, Cumprir Portugal”, aprovada num 
Encontro de autarcas que decorreu, no auditório municipal de Vendas Novas, 
dia 3 de maio último, promovido pela AMRS, pela CIMAC e pela CIMBAL.--------- 
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A Câmara Municipal de Borba depois de analisar a referida Resolução, A Câmara Municipal de Borba depois de analisar a referida Resolução, A Câmara Municipal de Borba depois de analisar a referida Resolução, A Câmara Municipal de Borba depois de analisar a referida Resolução, 
congratuloucongratuloucongratuloucongratulou----se com a posição tomadase com a posição tomadase com a posição tomadase com a posição tomada    e e e e dedededeliberou, por unanimidade, a sua liberou, por unanimidade, a sua liberou, por unanimidade, a sua liberou, por unanimidade, a sua 
aprovaçãoaprovaçãoaprovaçãoaprovação, bem como , bem como , bem como , bem como informar a informar a informar a informar a AMRS desta decisão.AMRS desta decisão.AMRS desta decisão.AMRS desta decisão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    
------------------------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 nº.9/2012---------------------------------------------------------------
Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2 – Anulação de faturas----------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.3333 – Proposta de atribuição de Apoios a Associações/Coletividades ------- 
Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4 – Aprovação de Minuta de Protocolo de Intenções, e Minuta de 
Acordo sobre estabelecimento de laços de geminação entre a Cidade de 
Borba, Distrito de Évora da República Portuguesa e a Cidade de Kalininets, 
Distrito Municipal de Naro-Forminsk, Província de Moscovo da Federação da 
Rússia---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.5555    ––––    Atividades da Câmara-------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº.9/2012------------- ------------ 
 
Previamente distribuída por todo o executivo foi presente a Ata Ata Ata Ata nºnºnºnº....    9999/2012/2012/2012/2012 que, 
depois de analisada, foi foi foi foi deliberado, por unanimidadedeliberado, por unanimidadedeliberado, por unanimidadedeliberado, por unanimidade, a sua aprovação., a sua aprovação., a sua aprovação., a sua aprovação.----------------------------------------------------    
    
PONTO 2.2 – ANULAÇÃO DE FATURAS-------------------- -------------- 
 

a)a)a)a) Tendo em conta informação técnicaTendo em conta informação técnicaTendo em conta informação técnicaTendo em conta informação técnica (que se arquiva em pasta anexa 
como documento nº.1), em 17/04/2012 foi proferida admoestação 
(arquivamento) dos processos de contra ordenação nº.10/2012 e 
nº.11/2012.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Atendendo Atendendo Atendendo Atendendo a que,a que,a que,a que,    no mno mno mno moooomento mento mento mento da instauração da instauração da instauração da instauração dos referidos processos foram dos referidos processos foram dos referidos processos foram dos referidos processos foram 
processadas as guias de recebimento individual nº (s) 1824/2012 no montante processadas as guias de recebimento individual nº (s) 1824/2012 no montante processadas as guias de recebimento individual nº (s) 1824/2012 no montante processadas as guias de recebimento individual nº (s) 1824/2012 no montante 
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de de de de € 500,00 e 1844/2012, no montante de €500,00€ 500,00 e 1844/2012, no montante de €500,00€ 500,00 e 1844/2012, no montante de €500,00€ 500,00 e 1844/2012, no montante de €500,00,,,,    por proposta do Senhor por proposta do Senhor por proposta do Senhor por proposta do Senhor 
Presidente estesPresidente estesPresidente estesPresidente estes    documentos documentos documentos documentos deverão ser deverão ser deverão ser deverão ser anulados de forma a anulados de forma a anulados de forma a anulados de forma a encerrar os encerrar os encerrar os encerrar os 
procesprocesprocesprocessossossossos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, a sua a sua a sua a sua 
aprovação.aprovação.aprovação.aprovação.    Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores 
Humberto Luís Russo Ratado, Hugo Alexandre Godinho Mendanha e Rosa 
Maria Basílio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva.--- 
 

b)b)b)b) Tendo em conta informação do CTendo em conta informação do CTendo em conta informação do CTendo em conta informação do Chefe de Divisão hefe de Divisão hefe de Divisão hefe de Divisão (que se arquiva em 
pasta anexa como documento nº.2) no ano de 2010, o Município de 
Borba, alterou a aplicação informática com a qual procedia à gestão da 
faturação de abastecimento de água, saneamento e recolha de resíduos, 
tendo procedido à configuração do módulo de “Águas”, integrada no 
ERP SIGMA (Sistema Integrado de Gestão Municipal Autárquica) da 
Medidata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No período inicial, a maior preocupação prendeu-se com o fato de todos os 
contadores serem contabilizados, de forma a não permitir a perda de 
faturação de consumos, com consequentes prejuízos para o Município.----------- 
Nos últimos meses, os serviços têm vindo a efetuar um levantamento mais 
exaustivo dos dados que foram introduzidos na aplicação, de forma a 
encontrar eventuais erros, para proceder à sua correção.----------------------------------- 
Desse levantamento verificou-se a existência de três instalações que se 
encontram a ser faturadas a consumidores incorretamente, nomeadamente: 

• Instalação n.º 6918: Campo de Futebol Municipal de Borba que se 
encontra a ser faturado ao Sport Clube Borbense;-------------------------------------- 

• Instalação n.º 6965: WC e Bar (Polidesportivo/Campo de Futebol 
Municipal de Borba) que se encontra a ser faturado ao Sport Clube 
Borbense;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Instalação n.º 6919: Campo de Futebol de Rio de Moinhos que se 
encontra a ser faturado ao Grupo Cultural e Desportivo de Rio de 
Moinhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nesta data, a faturação existente em dívida, em cada uma das instalações 
supracitadas, consta dos quadros anexos à referida informação.------------------------ 
Atendendo a que as três instalações acima supracitadas são instalações 
municipais, a faturação deverá ser efetuada apenas para auto controlo por 
parte do Município e não faturada a terceiros.------------------------------------------------------- 
Desta forma, atendendo ao acima exposto,    por proposta do Senhor Vice por proposta do Senhor Vice por proposta do Senhor Vice por proposta do Senhor Vice 
Presidente deverão ser anulados os recibos de abastecimento de água, Presidente deverão ser anulados os recibos de abastecimento de água, Presidente deverão ser anulados os recibos de abastecimento de água, Presidente deverão ser anulados os recibos de abastecimento de água, 
saneamento e recolha de resíduos das instsaneamento e recolha de resíduos das instsaneamento e recolha de resíduos das instsaneamento e recolha de resíduos das instalações supracitadas, devendo o alações supracitadas, devendo o alações supracitadas, devendo o alações supracitadas, devendo o 
Município proceder apenas ao controlo de consumos das mesmas, para Município proceder apenas ao controlo de consumos das mesmas, para Município proceder apenas ao controlo de consumos das mesmas, para Município proceder apenas ao controlo de consumos das mesmas, para 
efeitos de controlo de perdas e apuramento de custos.efeitos de controlo de perdas e apuramento de custos.efeitos de controlo de perdas e apuramento de custos.efeitos de controlo de perdas e apuramento de custos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Seguidamente o Senhor Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo Seguidamente o Senhor Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo Seguidamente o Senhor Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo Seguidamente o Senhor Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo 
ssssido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.ido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.ido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.ido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------- 
O Senhor Presidente não participou na discussão nem na votação deste 
assunto, por se considerar impedido.---------------------------------------------------------------------    
    

c)c)c)c) Tendo em conta informação do Chefe de Divisão Tendo em conta informação do Chefe de Divisão Tendo em conta informação do Chefe de Divisão Tendo em conta informação do Chefe de Divisão (que se arquiva em 
pasta anexa como documento nº.3) n Reunião ordinária da Camara 
Municipal de Borba de 1 de Fevereiro de 2012 (ponto 2.7) foi deliberado 
anular os recibos de abastecimento de água, saneamento e recolha de 
resíduos urbanos de todas as Juntas de Freguesia do concelho de 
Borba, processados até 31/12/2012 conforme lista que se anexou.---------- 

Por lapso dos serviços, não foram incluídos na lista de documentos de receita 
a anular os recibos referentes ao abastecimento de água, saneamento e 
recolha de resíduos urbanos do Polidesportivo de Matriz, faturados à 
Freguesia de Matriz, do período decorrente entre Julho de 2010 e Dezembro de 
2011, no montante total de € 1.830,50 conforme lista anexa.-------------------------------- 
Por outro lado, após a deliberação da Câmara Municipal, procedeu-se ao corte 
de abastecimento de água nas instalações que não foram assumidas pelas 
Juntas de Freguesia. No caso particular da instalação do WC Público da Rua 
da Eirinha, os serviços não conseguiram proceder, no próprio mês ao serviço 
de corte, o que originou um novo recibo em nome da Freguesia de Rio de 
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Moinhos, no montante de € 17,40 conforme documento anexo à referida 
informação--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta forma, atendendo ao acima exposto, , , , por proposta do Senhor Presidente, por proposta do Senhor Presidente, por proposta do Senhor Presidente, por proposta do Senhor Presidente, 
deverão ser anulados osdeverão ser anulados osdeverão ser anulados osdeverão ser anulados os    documentos anexos documentos anexos documentos anexos documentos anexos à referida informação.à referida informação.à referida informação.à referida informação.------------    
Seguidamente o Senhor Seguidamente o Senhor Seguidamente o Senhor Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    
PONTO 2.3 – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A 
ASSOCIAÇÕES/COLETIVIDADES-------------------------- ----------------- 
    
Tendo em conta informação do Chefe de DivisãoTendo em conta informação do Chefe de DivisãoTendo em conta informação do Chefe de DivisãoTendo em conta informação do Chefe de Divisão (que se arquiva em pasta 
anexa como documento nº.4) no ano de 2010, o Município de Borba, procedeu 
à atribuição de subsídios a associações e coletividades do concelho.----------------- 
No ano de 2011 não houve lugar à atribuição de subsídios a coletividades e 
associações do concelho, em virtude de o Município, nesse ano, ter procedido 
à regulamentação dos apoios a conceder, através do “Regulamento de 
Atribuição de Subsídios e Apoios às Associações/Coletividades Sem Fins 
Lucrativos do Concelho de Borba”.------------------------------------------------------------------------- 
O “Regulamento de Atribuição de Subsídios e Apoios às 
Associações/Coletividades Sem Fins Lucrativos do Concelho de Borba”, 
aprovado pela Assembleia Municipal só tem efeitos práticos no ano de 2012, o 
que originou um vazio legal, impedindo as associações/coletividades do 
concelho de exercerem as suas atividades de forma sustentável.----------------------- 
Desta forma a Câmara Municipal de Borba, poderá, para colmatar o vazio legal 
criado, ao abrigo do disposto no na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, que determina que “Compete à câmara municipal no 

âmbito do apoio a atividades de interesse municipal (…) apoiar ou comparticipar, 

pelos meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de 

natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra.”--------------------------------------- 

Desta forma, atendendo ao acima exposto, o Senhor VicDesta forma, atendendo ao acima exposto, o Senhor VicDesta forma, atendendo ao acima exposto, o Senhor VicDesta forma, atendendo ao acima exposto, o Senhor Vice Presidente propôs a e Presidente propôs a e Presidente propôs a e Presidente propôs a 
atribuição de apoio pontual às associações/coletividades sem fins lucrativos atribuição de apoio pontual às associações/coletividades sem fins lucrativos atribuição de apoio pontual às associações/coletividades sem fins lucrativos atribuição de apoio pontual às associações/coletividades sem fins lucrativos 
do concelho de Borba constantes no quadro seguinte, no montante total de  do concelho de Borba constantes no quadro seguinte, no montante total de  do concelho de Borba constantes no quadro seguinte, no montante total de  do concelho de Borba constantes no quadro seguinte, no montante total de  
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5.073,50 5.073,50 5.073,50 5.073,50 € ao abrigo€ ao abrigo€ ao abrigo€ ao abrigo    do disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 5do disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 5do disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 5do disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 5----
AAAA/2002, de 11 de Janeiro/2002, de 11 de Janeiro/2002, de 11 de Janeiro/2002, de 11 de Janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO/COLETIVIDADEASSOCIAÇÃO/COLETIVIDADEASSOCIAÇÃO/COLETIVIDADEASSOCIAÇÃO/COLETIVIDADE    VALORVALORVALORVALOR    
Associação Borba Jovem 276,61 € 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Borba 

1.423,04 € 

Associação Jovem de Orada 330,97 € 

Associação Portuguesa de Deficientes 204,25 € 
Associação Unitária de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Borba 

490,99 € 

Centro Cultural de Borba 415,45 € 

Centro de Cultura e Desporto da Freguesia Matriz 243,51 € 
Grupo Desportivo e Cultural da Nora 1.023,73 € 

Moto Clube de Borba 664,95 € 

Total de apoios a concederTotal de apoios a concederTotal de apoios a concederTotal de apoios a conceder    5.073,50 5.073,50 5.073,50 5.073,50 €€€€    

    
Seguidamente o Senhor Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo Seguidamente o Senhor Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo Seguidamente o Senhor Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo Seguidamente o Senhor Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo 
sido deliberado, por unanimidade, sido deliberado, por unanimidade, sido deliberado, por unanimidade, sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.a sua aprovação.a sua aprovação.a sua aprovação.--------------------------------------------- 
O Senhor Presidente não participou na discussão nem na votação destes 
ponto, por se considerar impedido.------------------------------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.4 – APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO DE 
INTENÇÕES, E MINUTA DE ACORDO SOBRE 
ESTABELECIMENTO DE LAÇOS DE GEMINAÇÃO ENTRE A 
CIDADE DE BORBA, DISTRITO DE ÉVORA DA REPÚBLICA 
PORTUGUESA E A CIDADE DE KALININETS, DISTRITO 
MUNICIPAL DE NARO-FORMINSK, PROVÍNCIA DE MOSCOVO 
DA FEDERAÇÃO DA RÚSSIA----------------------------- ------------------- 
 
Previamente distribuído por todo o executivo, estestestestiveram iveram iveram iveram presentpresentpresentpresentes Minuta de es Minuta de es Minuta de es Minuta de 
ProtocoloProtocoloProtocoloProtocolo    de Intençõesde Intençõesde Intençõesde Intenções    e Minuta de Acordo sobre estabelecimento de Laços e Minuta de Acordo sobre estabelecimento de Laços e Minuta de Acordo sobre estabelecimento de Laços e Minuta de Acordo sobre estabelecimento de Laços 
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de Geminação entre a Cidade de Borba, Distrito de de Geminação entre a Cidade de Borba, Distrito de de Geminação entre a Cidade de Borba, Distrito de de Geminação entre a Cidade de Borba, Distrito de Évora da República Évora da República Évora da República Évora da República 
Portuguesa e a Cidade de Kalininets, Distrito Municipal de NaroPortuguesa e a Cidade de Kalininets, Distrito Municipal de NaroPortuguesa e a Cidade de Kalininets, Distrito Municipal de NaroPortuguesa e a Cidade de Kalininets, Distrito Municipal de Naro----ForminsK, ForminsK, ForminsK, ForminsK, 
Província deProvíncia deProvíncia deProvíncia de    Moscovo da Federação da RMoscovo da Federação da RMoscovo da Federação da RMoscovo da Federação da Rússiaússiaússiaússia, , , , que tem por objetivo 
consolidar a amizade português-russa e compreensão mútua, garantir através 
da realização de projetos conjuntos a cooperação efetiva, duradoura e 
mutuamente vantajosa, nas áreas de economia e comércio, cultura e 
desporto, e em outras esferas de interesse mútuo, cuja aprovação cuja aprovação cuja aprovação cuja aprovação foi proposta foi proposta foi proposta foi proposta 
pelo Senhor Presidentepelo Senhor Presidentepelo Senhor Presidentepelo Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------    
Antes de colocar a proposta à votação o Senhor Presidente informou que este 
Protocolo surge na sequência da vista do Senhor Embaixador da Rússia a 
Borba. Foi ele que propôs a realização desta geminação, para visitarem o 
concelho, durante os dias 22, 23, e 24 de Maio, e assinar os documentos. Foi 
também sugerido por eles (delegação de oito pessoas) visitarem a área da 
construção civil, dos vinhos e do mármore. Vai ser preparado um Programa e 
vai também ter que se preparar algumas visitas e uma reunião que lhes 
permita ficar com estes contatos. Vamos também ver esta questão com a 
CIMAC, porque poderá haver algum interesse e algumas áreas favoráveis para 
a CIMAC.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, a sua deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, a sua deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, a sua deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, a sua 
aprovação. aprovação. aprovação. aprovação. Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores 
Humberto Luís Russo Ratado, Hugo Alexandre Godinho Mendanha e Rosa 
Maria Basílio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva.--- 
Ficará cópia das referidas Minutas arquivada em pasta anexa como 
documento nº.5.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.5  – ATIVIDADES DA CÂMARA------------------ --------------- 
 
O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de 
funcionamento e gestão, desde a última reuniãofuncionamento e gestão, desde a última reuniãofuncionamento e gestão, desde a última reuniãofuncionamento e gestão, desde a última reunião    de Câmara participou:de Câmara participou:de Câmara participou:de Câmara participou:--------------------------------------------    

• No Encontro em Vendas Novas, dia 03 de Maio último, em que foram 
tomadas posições relativamente à ofensiva que o Governo está a fazer 
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contra o Poder Local;------------------------------------------------------------------------------------- 
• Numa visita ao Estoril Open a convite da Adega Cooperativa de Borba.---- 

  
O vereador O vereador O vereador O vereador Humberto Ratado, Humberto Ratado, Humberto Ratado, Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as relativamente aos seus pelouros, prestou as relativamente aos seus pelouros, prestou as relativamente aos seus pelouros, prestou as 
seguintes Informações:seguintes Informações:seguintes Informações:seguintes Informações:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

• Preparação de elaboração da programação para as “Noites de Verão”;----- 
• Tentativa de constituição de Comissão Organizadora das Festas em 

Honra do Senhor Jesus dos Aflitos, na sequência das reuniões 
realizadas com as Associações/coletividades do concelho. Entretanto 
oficiaram-se as Associações para que cada uma se pronunciasse sobre 
o interesse em integrar aquela Comissão. As respostas já chegaram e, 
neste momento, estão a iniciar-se reuniões de trabalho para o efeito;------- 

• Quanto à questão da Ação Social Escolar que foi abordada nas últimas 
reuniões de Câmara, o Agrupamento já nos fez chegar uma listagem de 
alguns casos de alunos com necessidades de alimentação que 
conseguiram sinalizar. Já foram agendadas reuniões, para a próxima 
semana, com os encarregados de educação dos alunos que foram 
identificados, para podermos ter mais alguma informação que sustente 
a sinalização realizada pelo agrupamento;--------------------------------------------------- 

• Quanto à questão da iniciativa do escudo, a informação está a decorrer, 
para que no período de 18 a 20 de Maio ocorra nos estabelecimentos 
aderentes. Foi feita a divulgação possível e esperamos que venha a ser 
uma mais valia, embora pontual, para a economia local.---------------------------- 

    
OOOO    vereador vereador vereador vereador Hugo Mendanha, Hugo Mendanha, Hugo Mendanha, Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as relativamente aos seus pelouros, prestou as relativamente aos seus pelouros, prestou as relativamente aos seus pelouros, prestou as 
seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

• Na circular externa de Borba já foi colocado o tout-venant em toda a 
extensão daquela estrada. Está a proceder-se à colocação do lancil e 
contra-lancil. Os trabalhos estão já numa fase avançada;--------------------------- 

• Trabalhos de reparação no Restaurante do Jardim Municipal, tendo em 
conta que os danos causados pelo Senhor Gianfranco Cecchinelli, 
impedem o fim a que o restaurante se destina;------------------------------------------- 



 
    

Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 09 de Maio de 2012                                             Página 9 
Praça da República 7150-249 Borba | Telf.: 268 891 630| Fax.: 268 894 808 www.cm-borba.pt   gap@cm-borba.pt 

 

Sobre esta informação o Senhor Presidente acrescentou que foi 
apresentada participação criminal ao Senhor Comandante da GNR de 
Borba sobre esta situação.---------------------------------------------------------------------------- 

• Trabalhos de canalização em diversas habitações sociais;------------------------- 
• Devido às obras que se iniciaram na Escola B2,3, tiveram várias equipas 

nos pavilhões para transportar material e aproveitar algum;----------------------- 
• O arranjo Urbanístico da Zona do Chalé, devido á chuva, esteve parado 

alguns dias. Está agora a avançar e numa fase de conclusão;------------------- 
• Os Sapadores Florestais continuam os seus trabalhos. Neste momento 

estão novamente na estrada entre Borba e Vila Viçosa a proceder à 
limpeza de bermas e valetas, tendo em conta a peregrinação que vai 
ocorrer nos próximos dias.---------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, Coordenadora Técnica que a redigi.----------------------- 

 


