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 M U N I C Í P I O    D E    B O R B A 
Praça da República - 7150-249 Borba . Telef.: 268 891 630 . Fax: 268 894 806 . e-mail: angelo.sa@cm-borba.pt 

http://www.cm-borba.pt  -  Contribuinte n.º 503 956 546  
ACTA Nº.12/2005 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BORBA REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2005  

 Aos vinte cinco 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 vinte e 
quatro de Maio de 2005, que acusa um total de disponibilidades de 
282.289,63 (duzentos e oitenta e dois mil duzentos e oitenta e nove euros e sessenta e três 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.------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o vereador Artur Pombeiro dando conhecimento ao 
restante executivo de um assunto que o está a preocupar tendo passado a 
referir: como é do conhecimento de todos foi proibida a circulação a 
veículos pesados dentro da vila e, tive conhecimento que, muitas vezes 
durante a noite este tipo de viaturas continuam a circular dentro da 
localidade.------------------------------------------------------------------------------ 
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Após discutido o assunto, foi opinião de todo o executivo que o vereador 
Artur Pombeiro, na qualidade de Vereador do Pelouro do Trânsito, 
oficiasse a GNR para que esteja atenta a esta situação.-------------------------- 
 
Proposta de Alteração à Ordem do Dia----------------------------------------- 
 O Sr. Presidente propôs uma alteração à Ordem do Dia, de modo incluir 
mais três pontos: �Empreitada da Estrada da Nora/Barro Branco � Pedido 
de prorrogação do prazo para execução da obra�, �Concurso Público para a 
empreitada de Construção das Vias V4 e V5 de acesso à área de deposição 
comum (ADC 3) � Alterações ao Programa de Concurso� e �Concurso 
Público para a empreitada  das  Vias V6 e V7 de acesso  à área de 
deposição comum (ADC 3) � Alterações ao Programa de Concurso�.-------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado por unanimidade a sua aprovação.---------------------------------------------------- 
 -------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA ---------------------- 
 A Ordem do Dia passou a ser a seguinte:------------------------------------------ 
Ponto 2.1� Aprovação das Actas nºs.9/2005, 10/2005 e 11/2005-------------- 
Ponto 2.2 � Requerimentos---------------------------------------------------------- 
Ponto 2.3 � Toponímia--------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.4 � Atribuição de Subsídio------------------------------------------------ 
Ponto 2.5 � Concurso Público para execução da Empreitada �Parque 
Desportivo de Borba � 3ª Fase � Arrelvamento Sintético do Campo de 
Futebol/Pista Reduzida para Atletismo� � Recurso Hierárquico--------------- 
Ponto 2.6 � Empreitada de Recuperação do Cine-Teatro de Borba � 
Aprovação de Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos-------------------------- 
Ponto 2.7 � Reformulação da Candidatura de Recuperação do Cine-Teatro 
Municipal de Borba------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.8 � Marcação de Hastas Públicas----------------------------------------- 
Ponto 2.9 � Ratificação de Protocolo entre a INOVINTER e a Câmara 
Municipal de Borba------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.10 � Empreitada da Estrada da Nora/Barro Branco � Pedido de 
prorrogação do prazo para execução da obra-------------------------------------- 
Ponto 2.11 - Concurso Público para a empreitada de Construção das Vias 
V4 e V5 de acesso à área deposição comum (ADC-3) � Alterações ao 
Programa de Concurso--------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.12 - Concurso Público para a empreitada de Construção das Vias 
V6 e V7 de acesso à área deposição comum (ADC-3) � Alterações ao 
Programa de Concurso--------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.13 � Actividades da Câmara----------------------------------------------- 
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PONTO 2.1 � APROVAÇÃO DAS ACTAS NºS. 9/2005, 
10/2005 E 11/2005-------------------------------------------------------- 
 

Previamente distribuídas por todo o executivo, as Actas nºs 9/2005, 
10/2005 e 11/2005, foram aprovadas da seguinte forma:----------------------- 
Acta nº.9/2005 � Após a introdução de algumas correcções foi aprovada 
por unanimidade.---------------------------------------------------------------------- 
Acta nº.10/2005 � Aprovada por maioria, com quatro votos a favor e uma 
abstenção, por parte do vereador Artur João Rebola Pombeiro por não ter 
participado na reunião.--------------------------------------------------------------- 
Acta nº.11/2005 � Após a introdução de algumas correcções foi aprovada 
por unanimidade.---------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.2 � REQUERIMENTOS---------------------------------- 
 
Não foram apresentados requerimentos.------------------------------------------- 
 
 PONTO 2.3 � TOPONÍMIA------------------------------------------- 
 
Conforme estabelecido na alínea v) do nº.1 do artº. 64º da Lei 169/99 de 18 
de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei nº.5-A/2002 de 11 de 
Janeiro, o Vereador Artur Pombeiro propõe que sejam atribuídos os 
seguintes nomes de Ruas, conforme proposta abaixo transcrita e que se 
arquiva em pasta anexa como documento nº.1.----------------------------------- 
- Loteamento da Horta do Rossio-Borba: Rua do Carrascal-------------------- 
- Loteamento da Nave-Nora: Rua Combatentes do Ultramar------------------- 
                             Rua Marques Ratão------------------------------- 
- Terreiro das Servas-Borba: Travessa das Servas-------------------------------- 
 
Antes de se passar à votação o vereador Artur Pombeiro esclareceu a razão 
dos nomes propostos. Referiu que relativamente ao nome a atribuir à Rua 
do Loteamento da Horta do Rossio, foi tido em conta a predominância do 
caminho para o Carascal. No que concerne às Ruas do Loteamento da 
Nave, explicou que quanto à proposta para o nome de Rua Marques Ratão 
existiam mais duas propostas de atribuição de nomes que eram: Rua das 
Galveias e Rua Junta de Freguesia das Galveias. Esta última hipótese surge 
porque o terreno para o loteamento foi cedido, à Câmara Municipal de 
Borba, pela Junta de Freguesia das Galveias, o que levou a Câmara 
Municipal a contactar o Senhor Presidente da Junta de Freguesia. Contudo 
a própria Junta de Freguesia optou pelo nome de Marques Ratão, porque 
foi quem deixou a fortuna à junta de Freguesia das Galveias, e esta seria 
uma forma de homenagear a sua família, daí a proposta apresentada ser 
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nesse sentido. Ainda no que respeita ao Loteamento da Nave, a proposta 
para o nome da Rua Combatentes do Ultramar teve em conta tratar-se de 
um nome que aparece praticamente em todas as localidades. Por fim 
aparece a proposta de Travessa das Servas, porque já existe o nome de 
Largo das Servas e Rua das Servas.------------------------------------------------ 
Entretanto o vereador Joaquim Serra referiu que quanto à proposta para o 
nome de Rua Marques Ratão, considera que o nome de Rua das Galveias 
ficaria muito mais relacionado, porque a possibilidade de instalação do 
loteamento foi dada efectivamente pela Junta de Freguesia das Galveias. 
Por isso, na sua opinião, entende que a decisão deveria ter passado pelo 
nome de Rua das Galveias.---------------------------------------------------------- 
A proposta foi então colocada à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, atribuir os nomes: Rua do Carrascal,  Rua Combatentes do Ultramar e Travessa das Servas.--------------------------------------------- 
Foi deliberado por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, atribuir o nome Rua Marques Ratão. Votaram a favor o Sr. Presidente e 
os senhores vereadores Humberto Luís Russo Ratado, Artur João Rebola 
Pombeiro e Vicente Manuel Ameixa Ermitão. Absteve-se o senhor 
vereador Joaquim José Serra Silva por entender que deveria ser valorizado 
o papel da Junta de Freguesia das Galveias neste procedimento.-------------- 
 
PONTO 2.4 � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO---------------------- 
 
Presente ofício dos finalistas do 9º ano da Escola Básica 2,3 Padre Bento 
Pereira de Borba, solicitando a colaboração do município em dinheiro ou 
em produtos para serem leiloados durante o Baile de Finalistas.--------------- 
Tendo em conta a alínea b) do nº.4 do artº.64 da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro alterada pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de 250,00 Euros.------------------------ 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
 PONTO 2.5 � CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO 
DA EMPREITADA �PARQUE DESPORTIVO DE BORBA � 
3ª FASE � ARRELVAMENTO SINTÉTICO DO CAMPO DE 
FUTEBOL/PISTA REDUZIDA PARA ATLETISMO� � 
Recurso Hierárquico---------------------------------------------------- 
 
Presente 3º Recurso Hierárquico, apresentado pela empresa Nativa S.A., 
(que se arquiva em pasta anexa como documento nº.2) relativo ao Concurso 
Público para execução da Empreitada �Parque Desportivo de Borba � 3ª 
Fase � arrelvamento sintético do campo de futebol/pista reduzida para 
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atletismo�. O presente recurso foi remetido para a consultora jurídica desta 
autarquia, que emitiu o seguinte parecer:------------------------------------------ 
�Nativa, S.A. vem interpor recurso hierárquico da decisão que indeferiu a 
sua reclamação apresentada em 18.04.05, com o fundamento na 
extemporaneidade daquela.---------------------------------------------------------- 
Para tanto, sustenta que só em 11.04.05 a ora recorrente teve cabal 
conhecimento de todos os elementos constantes da troca de 
correspondência entre a AECOPS e a Câmara Municipal de Borba sobre o 
concurso a que se candidatou (arrelvamento sintético do campo de 
futebol).-------------------------------------------------------------------------------- 
Porém, como já referi na minha informação de 19.04.05, o prazo para a 
Nativa reclamar terá de contar a partir do momento em que este teve 
conhecimento dos factos objecto de reclamação. Ora, todos os factos 
referidos na reclamação de Nativa respeitam a alegada irregularidade do 
Programa de Concurso e Caderno de Encargos. Ora, pelo menos desde a 
apresentação da candidatura da Nativa, é esta conhecedora dos referidos 
elementos do concurso.-------------------------------------------------------------- 
Assim sendo, é a partir da data do conhecimento do facto (irregularidades 
no Programa de Concurso e Caderno de Encargos) que decorre o prazo 
para deduzir reclamação � nº.1 do artº.49º do Dec-Lei nº.59/99, de 2 de 
Março.---------------------------------------------------------------------------------- 
Face ao exposto, forçoso é concluir que, tendo a Nativa tomado 
conhecimento dos Programa de Concurso e Caderno de Encargos, pelo 
menos na data de apresentação da respectiva candidatura (23.02.05, já para 
não contar a data de publicação do anúncio) em 18.04.05, data de 
apresentação da reclamação indeferida, já havia decorrido o prazo para 
deduzir reclamação contra as normas daqueles prazos do concurso.---------- 
Nestes termos, deve o recurso ser rejeitado mantendo o despacho recorrido, 
que indeferiu a reclamação de 18.04.05�.----------------------------------------- 
De acordo com o parecer jurídico acima transcrito, a Câmara 
Municipal propõe rejeitar o recurso hierárquico mantendo o despacho recorrido que indeferiu a reclamação de 18.04.05.--------------------------- 
Analisada a proposta foi a mesma colocada à votação tendo sido 
deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções 
rejeitar o recurso hierárquico mantendo o despacho recorrido que 
indeferiu a reclamação de 18.04.05. Votaram a favor o Sr. Presidente 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 � EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO DO 
CINE-TEATRO MUNICIPAL DE BORBA � Aprovação de 
Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos-----------------------------  
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 Em virtude de terem surgido algumas dúvidas de natureza técnica, este 
ponto transita para a próxima reunião de Câmara.------------------------------- 
 PONTO 2.7 � REFORMULAÇÃO DA CANDIDATURA DE 
RECUPERAÇÃO DO CINE-TEATRO MUNICIPAL DE 
BORBA---------------------------------------------------------------------  
 Em virtude de terem surgido algumas dúvidas de natureza técnica, este 
ponto transita para a próxima reunião de Câmara.------------------------------- 
 PONTO 2.8 � MARCAÇÃO DE HASTAS PÚBLICAS--------- 
 a) Lotes no Loteamento Habitacional de Nossa Senhora da Vitória � 
Barro Branco e Loteamento do Forno �  Orada ----------------------------- 
A Câmara Municipal de Borba deliberou, por unanimidade, marcar hasta pública, para dia 09 de Junho de 2005, a realizar no Salão Nobre 
dos Paços do Município, pelas 10:30 horas, para adjudicação dos 
seguintes lotes de terreno, sitos nos Loteamentos Habitacionais de Nossa 
Senhora da Vitória � Barro Branco e Loteamento do Forno � Orada.--------- 
 Loteamento Habitacional de Nossa Senhora da Vitória � Barro Branco 

Lote n.º 
Área 
(m2) 

N.º de 
Pisos 

Utilização Valor da adjudicação 

03 358,15 1 Habitação Unifamiliar 20.000 ¼ 
06 304,00 1 Habitação Unifamiliar 17.500 ¼ 
08 389.50 1 Habitação Unifamiliar 20.000 ¼ 
09 323.00 1 Habitação Unifamiliar 17.500 ¼ 
14 166,50 2 Comércio/Habitação 30.000 ¼ 
18 180.23 2 Comércio / Habitação 30.000 ¼ 

Não serão admitidos lances inferiores a 50 Euros.--------------------------- 
Loteamento Habitacional do Forno � Orada---------------------------------- 

Lote 
n.º 

Área 
(m2) 

N.º de Pisos Utilização 
Base de 

Licitação 
22 227.5 1.5 Habitação Unifamiliar 14.000 ¼ 
23 227.5 1.5 Habitação Unifamiliar 14.000 ¼ 
25 227.5 1.5 Habitação Unifamiliar 14.000 ¼ 
26 227.5 1.5 Habitação Unifamiliar 14.000 ¼ 
27 208 1.5 Habitação Unifamiliar 15.000 ¼ 
33 367 1 Habitação Unifamiliar 18.500 ¼ 

A 727 2 
Comércio e Habitação 

Colectiva 
62.500 ¼ 

Não serão admitidos lances inferiores a 50 Euros.---------------------------- 
Será dada a devida publicidade através de editais que serão afixados nos 
lugares públicos do costume.--------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Habitação com dois pisos sita no Loteamento Habitacional da Nave - 
Nora------------------------------------------------------------------------------------ 

 
A Câmara Municipal de Borba propõe marcar hasta pública, para dia 
09 de Junho de 2005, a realizar no Salão Nobre dos Paços do Município, 
pelas 11:00 horas, para adjudicação de uma habitação com 2 pisos 
construída no lote 1.26 do Loteamento Habitacional da Nave � Nora, com 
as seguintes características:---------------------------------------------------------- 
 

Área 
(m2) 

N.º de 
Pisos 

Utilização 

170,50 2 Habitação Unifamiliar 

 
Base de Licitação: 95.000 Euros--------------------------------------------------- 
Lance mínimo: 150 Euros----------------------------------------------------------- 
 
A habitação tem a seguinte constituição:------------------------------------------ 
No piso térreo: garagem, instalação sanitária e vestíbulo----------------------- 
No 1º andar: cozinha, despensa, sala, 2 quartos e instalação sanitária--------- 
 
Propõe-se ainda:--------------------------------------------------------------------- 
 1 � Forma de adjudicação da habitação:--------------------------------------- 
1.1  A habitação acima referida será vendida pela Câmara Municipal aos 

interessados, em hasta pública.----------------------------------------------- 
1.2  A data, hora e local da venda será anunciada em Edital, com pelo 

menos 15 dias de antecedência, e divulgada no jornal e rádio local.--- 
2� Deveres dos arrematantes:----------------------------------------------------- 
2.1  Os compradores pagarão, no dia da arrematação, vinte por cento do 

valor da habitação. A parte restante será liquidada no acto da 
escritura de compra e venda, que será efectuada no prazo máximo de 
60 dias.-------------------------------------------------------------------------- 

 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por maioria, 
com três votos a favor e dois votos contra a sua aprovação. Votaram a 
favor o Sr. Presidente e senhores vereadores Humberto Luís Russo 
Ratado e Artur João Rebola Pombeiro. Votaram contra os senhores 
vereadores Joaquim José Serra Silva e Vicente Manuel Ameixa 
Ermitão, pelos mesmos motivos que já foram invocados em reunião 
anterior, isto é: apesar de se tratar de uma habitação municipal, 
deveria ter sido analisado um critério de modo a encontrar uma 
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família carenciada a quem pudesse ser atribuída esta habitação, pois 
foi sempre o entendimento da CDU, que a Câmara procurasse, sempre 
que possível, satisfazer famílias carenciadas com o direito a uma habitação condigna.-----------------------------------------------------------------  
 
c) Pavilhão (construído no lote nº.30) sito na Zona Industrial da Cruz 
de Cristo------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Câmara Municipal de Borba deliberou, por unanimidade, marcar 
hasta pública, para dia 09 de Junho de 2005, a realizar no Salão Nobre 
dos Paços do Município, pelas 11:30 horas, para adjudicação de um 
Pavilhão Industrial (construído no lote nº.30) sito na Zona Industrial da 
Cruz de Cristo, com as seguintes características:--------------------------------- 
 Área (m2) Nº. de 

pisos 
Utilização 

268 Até 2 Indústria 
 Base de Licitação: 125.000,00 ¼---------------------------------------------------- 
Lance mínimo: 2.500,00 ¼----------------------------------------------------------- 
 Foi ainda deliberado por unanimidade:---------------------------------------- 
1 � Forma de adjudicação do pavilhão:----------------------------------------- 
1.1  O pavilhão acima referido será vendido pela Câmara Municipal aos 

interessados, em hasta pública.----------------------------------------------- 
1.2  A data, hora e local da venda será anunciada em Edital, com pelo 

menos 15 dias de antecedência, e divulgada no jornal e rádio local.--- 
2� Deveres dos arrematantes:----------------------------------------------------- 
2.1  Os compradores pagarão, no dia da arrematação, vinte por cento do 

valor do pavilhão. A parte restante será liquidada no acto da escritura 
de compra e venda, que será efectuada no prazo máximo de 60 dias.- 

 
PONTO 2.9 � RATIFICAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE A 
INOVINTER E A CÂMARA MUNICIPAL----------------------- 
 
Presente protocolo a celebrar entre a INOVINTER e a Câmara Municipal 
de Borba, que tem por objectivo a formação de dois formandos na área de 
animação de Turismo. Tendo em conta que a formação teve início em 09 
de Maio de 2005 propõe-se a ratificação do referido protocolo, que ficará 
arquivado em pasta anexa como documento nº.3.-------------------------------- 
Relativamente ao protocolo acima referido o vereador Humberto Ratado 
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A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, ratificar o referido protocolo.----------------------------------- 
 
PONTO 2.10 � EMPREITADA DA ESTRADA DA 
NORA/BARRO BRANCO � Pedido de prorrogação do prazo 
para execução da obra-------------------------------------------------- 
 
Presente requerimento da empresa SOPOVICO, S.A., solicitando 
prorrogação do prazo para execução da empreitada �Estrada da Nora/Barro 
Branco�, por mais 30 dias, conforme factores referidos no requerimento 
que se arquiva em pasta anexa como documento nº.4.--------------------------- 
Tendo em conta a informação técnica, que também se anexa, propõe-se a 
aprovação do pedido de prorrogação do prazo, por mais 30 dias, para execução da referida empreitada, sem direito a 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 
aprovar o pedido de prorrogação do prazo, por mais 30 dias, sem 
direito a revisão de preços. Votaram a  favor o Sr. Presidente 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 2.11 - CONCURSO PÚBLICO PARA A 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DAS VIAS V4 E V5 DE 
ACESSO À ÁREA DEPOSIÇÃO COMUM (ADC-3) � 
Alterações ao Programa de Concurso------------------------------- 
 
Tendo em conta que o Programa de Concurso da empreitada acima 
referida, aprovado em reunião de Câmara de 02 de Março de 2005,  
apresenta algumas desactualizações, propõe-se a aprovação de algumas 
alterações do mesmo, conforme constam em informação técnica que se 
arquiva em pasta anexa como documento nº.5.----------------------------------- 
Analisada a proposta foi a mesma colocada à votação tendo sido 
deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções 
aprovar as alterações ao programa de concurso. Votaram a  favor o Sr. 
Presidente 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.------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------



Acta da Reunião Ordinária da C.B.M. realizada em 25 de Maio de 2005 10 

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 2.12 - CONCURSO PÚBLICO PARA A 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DAS VIAS V6 E V7 DE 
ACESSO À ÁREA DE DEPOSIÇÃO COMUM (ADC-3) � 
Alterações ao Programa de Concurso------------------------------- 
 
Tendo em conta que o Programa de Concurso da empreitada acima 
referida, aprovado em reunião de Câmara de 02 de Março de 2005,  
apresenta algumas desactualizações, propõe-se a aprovação de algumas 
alterações do mesmo, conforme constam em informação técnica que se 
arquiva em pasta anexa como documento nº.6.----------------------------------- 
Analisada a proposta foi a mesma colocada à votação tendo sido 
deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções 
aprovar as alterações ao programa de concurso. Votaram a  favor o Sr. 
Presidente 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 2.13 � ACTIVIDADES DA CÂMARA------------------- 
 
Hasta pública, realizada dia 12 de Maio/05, para venda de lotes nos 
Loteamentos Habitacionais de Nossa Senhora da Vitória � Barro 
Branco e Loteamento do Forno � Orada--------------------------------------- 
 
O Sr. Presidente informou que foram adjudicados os lotes nºs 4, 5 e 10 do 
Loteamento de Nossa Senhora da Vitória�Barro Branco, à Borcoop � 
Cooperativa de Habitação C.R.L., pelo seguinte valor:------------------------- 
Lote nº.4 � 17.550,00 Euros--------------------------------------------------------- 
Lote nº.5 � 17.550,00 Euros--------------------------------------------------------- 
Lote nº.10 � 21.050,00 Euros------------------------------------------------------- 

 
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 02 de Maio 24 de 
Maio de 2005, cuja listagem esteve presente e se arquiva em pasta anexa 



Acta da Reunião Ordinária da C.B.M. realizada em 25 de Maio de 2005 11 

como documento nº.7.----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais 
de funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:---------------------------------------------------------------------------- 
 
9�Num Seminário, em Mértola, sobre o Plano Regional de Inovação do 

Alentejo;-------------------------------------------------------------------------- 
9�Numa visita à Câmara do Seixal para conhecer a Central da 

Compostagem e também o Centro de Interpretação Ambiental. Coloca-
se, agora, a hipótese de Borba poder vir a equacionar uma situação 
destas pois será uma forma de poupar dinheiro e não enterrar resíduos  
orgânicos.------------------------------------------------------------------------- 

9�No Conselho de Administração da EDC-Mármores onde foram 
apresentados os Cadernos de Encargos e Programas de Concursos da 
ADC 3. Vai iniciar-se a realização das escrituras dos terrenos, embora 
existam duas ou três situações mais complicadas de resolver;------------ 

9�Na 1ª Reunião da Comissão de Acompanhamento do PIER, na qual 
participaram a CCDRA, o Ministério da Economia e a Empresa. Faltou 
a Assimagra tendo em conta que não tinham analisado o documento. 
Trata-se de um Plano muito específico não se sabendo qual é o seu 
desenrolar. Está marcada nova reunião para finais de Junho para ver a 
nova versão.---------------------------------------------------------------------- 

 
O Vereador Artur Pombeiro, relativamente aos seus pelouros, prestou as seguintes informações:---------------------------------------------------------- 
 
9�Continuação das obras do Jardim Municipal � aplicação de 

pavimento;------------------------------------------------------------------------ 
9�Remodelação da Rede de Águas da Nora �  aplicação de pavimentos 

em zonas em que o existente se encontrava mais estragado;------------- 
9�Águas do Barro Branco/Nora � está feita a montagem até ao depósito;- 
9�Zona dos Mouchões � abertura de vala para a construção do 

saneamento de modo que fique preparado para a futura ETAR;---------- 
9�Loteamento do Chalé � continua a construção dos arranjos 

paisagísticos.  Surgiram algumas complicações devido à existência de 
algumas rochas e, tendo em conta a proximidade das habitações, não se 
puderam tomar as medidas necessárias (através de fogo). Está a ser 
aplicado um gel nas rochas para depois serem partidas a martelo;------- 

9�Loteamento da Borprojecto � Arruamento em fase de conclusão para 
se proceder ao enchimento tendo em vista a pavimentação;--------------- 
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9�Tapada do Anjinho � iniciou-se esta obra com alguma preocupação. 
Foi detectado bastante rochedo e alguns tubos que estão muito aquém 
da quota necessária. Trata-se de uma situação difícil e certamente vai 
ter que ser utilizado o fio diamante para eliminar todo o rochedo 
existente.-------------------------------------------------------------------------- 

9�Reparação de caminhos rurais, nomeadamente, caminho de S. Miguel, 
caminho dos Cães e uma azinhaga no caminho de Orada;----------------- 

9�Empreitada de Construção da Estrada da Nora/Barro Branco � 
Continuação da obra. O vereador Artur referiu que certamente vai 
haver problemas com a questão das águas junto à propriedade do Sr. 
Coelho. Trata-se de um problema já muito antigo e, agora com a 
construção da estrada, as águas embora mais limpas vão chegar ali 
mais rapidamente. Vai ser uma preocupação porque o Sr. Coelho não 
quer as águas dentro da sua propriedade, mas a Câmara não tem 
solução para minimizar o problema, tanto mais que é uma questão 
bastante antiga e não se conseguiu resolver;--------------------------------- 

9�Empreitada de Recuperação do Cine-Teatro Municipal de Borba � 
Continuação da obra;------------------------------------------------------------ 

 
O vereador Artur Pombeiro entregou ao restante executivo, para 
conhecimento, listagem com relação de processos aprovados, ao abrigo da 
subdelegação de competências, durante o período de 06/05/05 a 20/05/05.-- 
 
O Vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as seguintes informações:------------------------------------------------ 
 
9�Realizou-se, em Borba, a Fase Distrital de Malha integrada nas 

OPDE�s. Vai realizar-se, no próximo fim-de-semana, a Fase Distrital 
de Sueca, com o apoio do CCD Matriz em ambas as actividades;-------- 

9�Apoio logístico para todas as actividades integradas nas OPDE�s, 
desde o apuramento das concelhias passando depois às fases distritais 
dos outros Municípios;--------------------------------------------------------- 

9�Participação num Seminário na CCDRA sobre Ecopistas, 
nomeadamente, para o Alentejo, onde houve oportunidade de 
comparar com outros países da União Europeia, principalmante, 
Espanha, França, que já vão bem avançados;-------------------------------- 

9�Participação numa reunião extraordinária do Conselho Local de Acção 
Social, solicitada por um parceiro (Santa Casa da Misericórdia) que vai 
ser promotor e executor de uma candidatura que vai ser feita ao 
Programa �Ser Criança�. Com este projecto vão ser desenvolvidas 
acções que levem à integração de crianças mais desfavorecidas, na 
sociedade. O CLAS depois de analisar a candidatura emitiu parecer 
favorável.------------------------------------------------------------------------- 
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9�Representação na reabertura da Igreja da Misericórdia;------------------- 
9�Representação no IV Aniversário da Associação de Dadores 

Benévolos de Sangue de Orada;----------------------------------------------- 
9�Reunião com a Comissão de comerciantes que participam na 

decoração de montras durante a Festa da Vinha e do Vinho;-------------- 
9�Iniciaram-se os Concertos denominados �Actividade Borba Clássica�, 

que decorrem na Igreja das Servas. Trata-se de quatro concertos e o 
primeiro teve lugar no passado Sábado. Os outros três realizar-se-ão 
em Domingos;-------------------------------------------------------------------- 

9�Está a decorrer uma exposição, no Celeiro da Cultura, no âmbito do 
Projecto �Pirate-já�, onde estão expostas fotografias e imagens tiradas 
em todos os Municípios e Comunidades Espanholas envolvidas neste 
projecto, exposição esta, que decorrerá em todos os Municípios e 
Comunidades que integram o projecto;--------------------------------------- 

9�Apoio à actividade de Música a decorrer na Zona da Praça, organizada 
pelas Juntas de Freguesia Matriz e S. Bartolomeu.------------------------- 

 
O vereador Joaquim Serra colocou as seguintes questões:---------------- 
 
9�Já em reunião anterior solicitou ao vereador Artur Pombeiro que, 

caso não tivesse feito, fizesse um relatório sobre o ponto das situação 
dos furos de abastecimento ao concelho. Como esse relatório ainda 
não lhe foi entregue pergunta se está a ser acompanhado o evoluir da 
situação e, neste momento, de quem é a responsabilidade se da 
Câmara se da empresa. O Sr. Presidente respondeu que a 
responsabilidade é da empresa que tem que assegurar o 
abastecimento em alta. A Câmara vai começar a pagar a água à 
empresa, mas também vai receber na medida em que vai facturar à 
empresa as horas gastas pelos técnicos e canalizadores. O vereador 
Joaquim Serra pediu que lhe fosse facultada cópia do acordo que está 
feito com a empresa, para poder entender este processo, tanto em 
termos de água como de saneamento;--------------------------------------- 

9�Relatório da Inspecção � perguntou se a Câmara já argumentou as 
questões colocadas pela Inspecção. Se argumentou gostaria de ter 
acesso a essa argumentação. O Sr. Presidente informou que já foi 
feita a argumentação e, logo que possível, será facultada ao Sr. 
vereador Joaquim Serra;------------------------------------------------------ 

9�Outra questão prende-se com a Volta ao Altentejo em Bicicleta. 
Tendo em conta que a Volta tem hoje início, o vereador Joaquim 
Serra perguntou se a Câmara de Borba tem alguma participação. 
Entretanto o vereador Humberto Ratado respondeu que a Câmara 
participa com a passagem por Borba que ocorrerá no próximo dia 27 
de Maio, e que impora em cerca de mil e tal euros.----------------------- 
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9�No que respeita à questão da Reserva Ecológica no Plano Director  
Municipal perguntou se existe mais alguma informação. O Sr. 
Presidente respondeu que continua tudo na mesma. Contudo, já tem 
uma carta elaborada para remeter ao Sr. Presidente da República, Sr. 
Primeiro Ministro, Sr. Ministro do Ambiente e Sr. Presidente da 
CCDRA, e pensa ter condições para na próxima reunião de Câmara 
aprovar um documento para enviar a todas estas entidades, pois 
considera escandalosa a forma como este assunto está a ser tratado. 
Informou que, ontem, ele próprio ligou para a Comissão Nacional da 
REN e existe uma contradição entre a informação que lhe foi dada 
pelo Ministério do Ambiente e a informação dada pela Comissão da 
REN, ou seja: do Gabinete do Secretário de Estado do Ministro do 
Ambiente garantiram-lhe que estão nomeadas todas as pessoas e que, 
neste momento, a Comissão da REN não reúne porque não quer. 
Contudo da Comissão da REN dizem que não é nada disso. No 
entanto, ao que parece a questão tem que ver com a publicação no 
Diário da República, isto é, estão todas as pessoas nomeadas mas e 
Comissão da REN não reúne enquanto as nomeações não saírem no 
Diário da República. Foi também informado que, embora existam 
outras situações, o PDM de Borba é o único que está pendente 
daquele parecer. Contudo, já falou com alguns juristas que defendem 
que não havendo resposta deveria ser considerada aprovação tácita. 
De qualquer forma pensa que, em relação ao assunto, brevemente 
haverá novidades.-------------------------------------------------------------- 

 Entretanto o vereador Vicente Ermitão colocou a seguinte questão:--- 
 
9�Se a Câmara está a fazer alguns esforços para melhorar a entrada do 

loteamento da Orada, junto à Escola. O Sr. Presidente informou que 
já por diversas vezes falou com alguns dos proprietários, e aqueles 
com quem conseguiu falar manifestaram acordo para se resolver esta 
situação. Contudo, mesmo não conseguindo falar com todos, serão 
feitos os esforços possíveis para melhorar aquele acesso.----------------
------------------------------------------------------------------------------------ 

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.----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------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 quinze páginas que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por 
mim, Aldina Vitória Bilro Vinhas do Maio, Assistente Especialista que a 
redigi.----------------------------------------------------------------------------------- 


