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ATA Nº.17/2013 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BORBA 
REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2013 

 
Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, 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 Maria Alexandra 
Pereira Abelho Cordeiro, Assistente Técnica, da Câmara Municipal de Borba.--- 
 
Movimento Financeiro ------------------------------ ---------------------------------------- 
 
Foi presente e distribuído o resumo de tesouraria do dia 30 de julho de 2013 
que acusou um total de disponibilidades de1.897.314,92 €----------------------------------- 
 
-------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.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o vereador Joaquim Serra apresentando o seu repúdio em 
relação a 2 aprovações feitas na Assembleia da Republica. Uma relacionada 
com o Poder Local, nomeadamente com a alteração à Lei das Competências 
das Autarquias, e outra relacionada com os direitos dos trabalhadores, 
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nomeadamente a alteração ao horário de trabalho dos funcionários públicos e 
às novas regras da mobilidade. . . . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
O restante executivo, concordou com a intervenção feita pelo vereador 
Joaquim Serra, mostrando o seu desagrado e descontentamento em relação a 
estas medidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Proposta de Alteração à Ordem do Dia:-------------- -------------------------------- 
    
Por proposta do Senhor Presidente deverá ser alterada a ordem do dia para 
inclusão do seguinte ponto: “Concurso Público para Fornecimento e 
Montagem de Mobiliário, Equipamento Didático e Material Informático, para a 
Escola Básica Padre Bento Pereira e Centro Escolar, 1º Ciclo e Pré-Escolar – 
Borba – Aprovação de Relatório Final para efeitos de adjudicação” ------------------- 
Com a Inclusão deste ponto, o ponto 2.6 (Atividades da Câmara) passa a ponto 
2.7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente colocou a proposta à vSeguidamente colocou a proposta à vSeguidamente colocou a proposta à vSeguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por otação tendo sido deliberado, por otação tendo sido deliberado, por otação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovaçãounanimidade, a sua aprovaçãounanimidade, a sua aprovaçãounanimidade, a sua aprovação.------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------- 
A Ordem do dia passou a ser 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.16/2013--------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2 – Apoio às Festas em Honra de Nossa Senhora de Orada-------------------- 
Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3 – Aprovação de Contrato de Comodato a estabelecer entre o 
Município de Borba e a Europalop-------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4 – Cedência da Loja nº.12, sita no Mercado Municipal, á Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, para funcionamento da Delegação Local------------ 
Ponto 2.5 Ponto 2.5 Ponto 2.5 Ponto 2.5 ––––    Ratificação    de    Apresentação da Candidatura “Regime de Fruta 
Escolar para o Ano Letivo 2013/2014”, ao IFAP------------------------------------------------------ 
Ponto 2.6 Ponto 2.6 Ponto 2.6 Ponto 2.6 – Concurso Público para “Fornecimento e Montagem de Mobiliário, 
Equipamento Didático e Material Informático, para a Escola Básica Padre 
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Bento Pereira e Centro Escolar, 1º Ciclo e Pré-Escolar – Borba” – Aprovação de 
Relatório Final para efeitos de adjudicação. ---------------------------------------------------------- 
Ponto 2.7Ponto 2.7Ponto 2.7Ponto 2.7        ––––    Atividades da Câmara------------------------------------------------------------------------- 

    
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº. 16/2013----------- ----------- 
 
Previamente distribuída por todo o executivo, estestestesteveeveeveeve    presentepresentepresentepresente    a Ata a Ata a Ata a Ata nº.nº.nº.nº.11116666/2013 /2013 /2013 /2013 
para análise e aprovação que, depois de analisada, foi aprovada por maioria, para análise e aprovação que, depois de analisada, foi aprovada por maioria, para análise e aprovação que, depois de analisada, foi aprovada por maioria, para análise e aprovação que, depois de analisada, foi aprovada por maioria, 
com quatro votos a favor e uma abstenção. com quatro votos a favor e uma abstenção. com quatro votos a favor e uma abstenção. com quatro votos a favor e uma abstenção. 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.---------------------------------------------------------- 
    
PONTO 2.2 – APOIO ÀS FESTAS EM HONRA DE NOSSA 
SENHORA DE ORADA----------------------------------- ----------------------- 
 
Tendo em conta o pedido de apoio solicitado pelo Pároco da Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de Orada (que se arquiva em pasta anexa como 
documento nº 1) e de acordo com o estipulado na alínea b) do nº 4 do artº 64º 
da Lei 169/99 de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela Lei 5A 
/2002 de 11 de Janeiro, o senhor Viceo senhor Viceo senhor Viceo senhor Vice----    Presidente propPresidente propPresidente propPresidente propôsôsôsôs::::------------------------------------ 

• Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 
Orada, no valor de 520,00 €, para apoio ao pagamento da Banda 
Filarmónica do Centro Cultural de Borba.---------------------------------------------------- 

• Disponibilização de transporte---------------------------------------------------------------------    

Por se considerar impedido o Senhor Presidente não participou na discussão 
nem na votação desta proposta.----------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente Seguidamente Seguidamente Seguidamente o senhor Viceo senhor Viceo senhor Viceo senhor Vice----Presidente Presidente Presidente Presidente colocou a proposta à votação tendo colocou a proposta à votação tendo colocou a proposta à votação tendo colocou a proposta à votação tendo 
sido deliberado, por sido deliberado, por sido deliberado, por sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovaçãounanimidade, a sua aprovaçãounanimidade, a sua aprovaçãounanimidade, a sua aprovação. . . . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PONTO 2.3 – APROVAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO A 
ESTABELECER ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBA E A 
EUROPALOP------------------------------------------ ----------------------------- 
    
Por não se encontrar devidamente preparado, este pronto transita para uma 
próxima reunião de Câmara.----------------------------------------------------------------------------------- 
    
PONTO 2.4 – CEDÊNCIA DA LOJA Nº.12, SITA NO MERCADO  
MUNICIPAL DE BORBA, Á LIGA PORTUGUESA CONTRA O 
CANCRO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGAÇÃO LOCAL--- 
 
Tendo em conta a alínea b) do nº.2 da Cláusula Quarta do Protocolo 
estabelecido entre a Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do 
Sul (LPCC – NRS) e a Câmara Municipal de Borba, aprovado em reunião de 
Câmara de 17 de Julho/2013, por proposta do por proposta do por proposta do por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Senhor Presidente, a Câmara Senhor Presidente, a Câmara Senhor Presidente, a Câmara 
Municipal Municipal Municipal Municipal deverá deverá deverá deverá deliberar deliberar deliberar deliberar ceder a loja nº.12 ceder a loja nº.12 ceder a loja nº.12 ceder a loja nº.12 do Mercado Municipal de Borba, do Mercado Municipal de Borba, do Mercado Municipal de Borba, do Mercado Municipal de Borba, 
sito no Largo da Liberdade, para funcionamento da Delegação de Borba da sito no Largo da Liberdade, para funcionamento da Delegação de Borba da sito no Largo da Liberdade, para funcionamento da Delegação de Borba da sito no Largo da Liberdade, para funcionamento da Delegação de Borba da 
LPCCLPCCLPCCLPCC----NRS, pelo período de vigência do referido protocoloNRS, pelo período de vigência do referido protocoloNRS, pelo período de vigência do referido protocoloNRS, pelo período de vigência do referido protocolo.---------------------------------- 
 
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 2.5 – RATIFICAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA 
CANDIDATURA “REGIME DE FRUTA ESCOLAR PARA O ANO 
LETIVO 2013/2014”, AO IFAP ------------------------------------------------- 
 
Previamente distribuída por todo o executivo, esteveesteveesteveesteve    presente a Candidatura presente a Candidatura presente a Candidatura presente a Candidatura 
“Regime de Fruta Escolar para o ano letivo 2013/2014”, apresentada ao IFAP.“Regime de Fruta Escolar para o ano letivo 2013/2014”, apresentada ao IFAP.“Regime de Fruta Escolar para o ano letivo 2013/2014”, apresentada ao IFAP.“Regime de Fruta Escolar para o ano letivo 2013/2014”, apresentada ao IFAP.    
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Tendo em conta informação técnica (cuja cópia ficará arquivada em pasta 
anexa como documento nº.2) os valores estimados para assegurar a 
distribuição de fruta junto das crianças do 1º Ciclo são os seguintes:---------------- 
. setembro a dezembro de 2013 – 600,00 €------------------------------------------------------------ 
. janeiro a junho de 2014 – 1.200,00 €--------------------------------------------------------------------- 
De acordo com a referida informação, e por proposta do Senhor Presidente, De acordo com a referida informação, e por proposta do Senhor Presidente, De acordo com a referida informação, e por proposta do Senhor Presidente, De acordo com a referida informação, e por proposta do Senhor Presidente, 
deverdeverdeverdeverá ser ratificada a apresentação da referida candidatura.á ser ratificada a apresentação da referida candidatura.á ser ratificada a apresentação da referida candidatura.á ser ratificada a apresentação da referida candidatura.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ficará cópia dos referidos documentos arquivada em pasta anexa como 
documentos nº2.)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SeguidamenteSeguidamenteSeguidamenteSeguidamente    o senhor Presidenteo senhor Presidenteo senhor Presidenteo senhor Presidente    colocou a proposta à votação tendo sido colocou a proposta à votação tendo sido colocou a proposta à votação tendo sido 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 2.6 - “CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO E 
MONTAGEM DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DIDÁTICO E 
MATERIAL INFORMÁTICO, PARA A ESCOLA BÁSICA PADRE 
BENTO PEREIRA E CENTRO ESCOLAR, 1º CICLO E PRÉ-
ESCOLAR - BORBA" – APROVAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL 
PARA EFEITOS DE ADJUDICAÇÃO” ---------------------- --------------- 
 
Presente o Relatório Final apresentado pelo Júri do Concurso Público referente 
ao “Fornecimento e montagem de mobiliário, equipamento didático e material 
informático, para a escola básica padre bento pereira e centro escolar, 1º ciclo 
e pré-escolar - borba" e todo o processo de concurso.------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deverá deliberar aprovar o Relatório Final e A Câmara Municipal deverá deliberar aprovar o Relatório Final e A Câmara Municipal deverá deliberar aprovar o Relatório Final e A Câmara Municipal deverá deliberar aprovar o Relatório Final e em em em em 
consequência adjudicar ao concorrente consequência adjudicar ao concorrente consequência adjudicar ao concorrente consequência adjudicar ao concorrente PT COMUNICAÇÕESPT COMUNICAÇÕESPT COMUNICAÇÕESPT COMUNICAÇÕES, SA , SA , SA , SA o 
Fornecimento e montagem de mobiliário, equipamento didático e material 
informático, para a Escola Básica Padre Bento Pereira e Centro Escolar, 1º 
Ciclo e Pré-Escolar – Borba, nos termos do disposto no nº.1 do artigo 76º do 
CCP.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Ficará cópia do referido Relatório arquivada em pasta anexa como documento 
nº.3.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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....-------- 
 
PONTO 2.7 – ATIVIDADES DA CÂMARA------------------- -------------- 
 
No início deste ponto, o senhor Vereador Humberto Ratado distribuiu por todo 
o executivo o programa das Festas em Honra do Senhor Jesus dos Aflitos. 
    
Seguidamente, oSeguidamente, oSeguidamente, oSeguidamente, o    Senhor Presidente informou que, para além das atividades Senhor Presidente informou que, para além das atividades Senhor Presidente informou que, para além das atividades Senhor Presidente informou que, para além das atividades 
normais de funcionamento e gestão, desde a últimnormais de funcionamento e gestão, desde a últimnormais de funcionamento e gestão, desde a últimnormais de funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara a reunião de Câmara a reunião de Câmara a reunião de Câmara 
participou:participou:participou:participou:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

• No Conselho Municipal de Educação;----------------------------------------------------------- 
• Numa reunião para assinatura do Protocolo com a Liga Portuguesa 

contra o Cancro; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Numa reunião com a REFER, onde foi proposto ser a Câmara a retirar os 

carris e as travessas. Posteriormente será feito um Protocolo e os lucros 
da venda do ferro serão divididos entre a Câmara e a REFER;-------------------- 

• Reunião com a EDP e com uma empresa comparticipada pela EDP, cuja 
proposta vai no sentido de serem colocados LEDS na iluminação 
pública; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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O O O O vereador Humberto Ratado, relativamente avereador Humberto Ratado, relativamente avereador Humberto Ratado, relativamente avereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as os seus pelouros, prestou as os seus pelouros, prestou as os seus pelouros, prestou as 
seguintes Informações:seguintes Informações:seguintes Informações:seguintes Informações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

• Relativamente às AEC’S, informou que foi publicado recentemente o 
despacho nº 9265-B/2013, onde está estipulado que o máximo de 
comparticipação por cada aluno são €150,00, sendo que, no ano 
passado o valor rondava os 262,00€. Face a isto, e uma vez que até ao 
momento as orientações dadas não são suficientemente claras, as 
turmas ainda não estão validadas, não se tem conhecimento de uma 
série de pressupostos que estariam na base da elaboração dos 
respetivos acordos que a câmara iria estabelecer com o Agrupamento, 
nomeadamente para o funcionamento das AEC’S, não se sabe ainda, se 
será o Município ou o próprio agrupamento o promotor deste tipo de 
atividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Vereador Joaquim Serra quis saber se havia a possibilidade de 
encerramento de alguma escola no Concelho, ao que o senhor Vereador 
Humberto Ratado respondeu que a Câmara não tinha sido notificada sobre 
qualquer assunto dessa natureza. Curiosamente, informou que há minutos 
atrás, recebera um telefonema da (ex)DREA, sobre um pedido de 
excepcionamento que teria que ser feito. Não tendo mais informações sobre 
a pretensão feita, assim que terminar a reunião irá contatar com os serviços 
para saber efetivamente o que se passa. --------------------------------------------------------- 

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

• Colocação de um tapete betuminoso na Rua 1º de Maio; -------------------------- 
• Apoio às Festividades do Concelho; ------------------------------------------------------------ 
• Preparação da Festa em Honra do Senhor Jesus dos Aflitos; -------------------- 
• Continuação do corte de ervas nas bermas por parte dos sapadores; -------    
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• Continuação dos trabalhos nas imediações envolventes à Urbanização 
do Chalé; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Limpeza do beirado do Edifício da câmara municipal;--------------------------------- 
 
O senhor Vereador Joaquim Serra, quis saber quanto custou à Câmara 
Municipal o folheto que acompanhava o último recibo de água bem como 
entender até que ponto não foram utilizados dinheiros públicos em promoção 
futura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente, respondeu que falar em promoção não tem qualquer 
sentido, pois nem sequer é candidato à Câmara Municipal nas próximas 
eleições. A carta anexa ao recibo da água tem estado a surgir por parte das 
mais variadas forças políticas a nível nacional. Estimou que o custo total 
rondaria os 150 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 oito páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim, Maria 
Alexandra Pereira Abelho Cordeiro, Assistente Técnica, que a redigi.----------------- 


