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ACTA Nº.17/2005 

REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE BORBA REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2005  

 Aos vinte e sete dias do mês de Julho do ano de dois mil e cinco, no Salão 
Nobre dos Paços do Município, reuniu pelas dezasseis horas a Câmara 
Municipal de Borba, com a presença dos senhores vereadores Humberto 
Luís Russo Ratado, Artur João Rebola Pombeiro e Vicente Manuel Ameixa 
Ermitão, sob a Presidência do Sr. Dr. Ângelo João Guarda Verdades de Sá,  
Presidente da mesma Câmara.------------------------------------------------------- 
Não esteve presente na reunião o senhor vereador Joaquim José Serra Silva 
por se encontrar de férias. A falta foi colocada à consideração do restante 
executivo que aceitou a justificação.----------------------------------------------- 
Como secretária à reunião esteve presente a funcionária Vera Cristina 
Duarte Santos, Assistente Administrativa Principal da Câmara Municipal 
de Borba.------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------PONTO 1. ORDEM DO DIA ---------------------- 
 O Sr. Presidente declarou aberta a reunião e informou que esta reunião 
extraordinária foi marcada com  algum carácter de urgência e surgiu na 
sequência de um contacto que teve com a Comissão de Coordenação de 
Desenvolvimento Regional do Alentejo tendo-lhe sido transmitido que 
havia compromissos para as candidaturas entrarem até final do mês de 
Julho. Referiu que esta é uma fase de mudanças e os eleitos em maioria não 
querem deixar de apresentar as candidaturas, para as obras com que se 
tinham comprometido, apesar de saberem que em termos de fundos 
comunitários só pode haver apresentação e aprovação das mesmas a partir 
do momento em que exista intenção de adjudicação das obras. De qualquer 
das formas vão apresentar as candidaturas e tentar que estas verbas se 
cativem e que a Câmara Municipal de Borba possa poder vir a usufruir 
delas ainda durante este III Quadro Comunitário de Apoio.-------------------- 
O Sr. Presidente salientou que todas as obras que constam da ordem do dia 
excepto a última (Alteração do traçado da conduta de água Barro 
Branco/Nora) devem ser feitas por empreitada o que vai dar origem à 
abertura de concursos. Pretende, porém, que estes sejam abertos o mais 
rápido possível tendo em conta que a maior parte dos  projectos já estão 
prontos, tais como: �Infraestruturas da Zona Industrial do Alto dos 
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Bacelos�, �Substituição da conduta distribuidora de água Borba/Orada� e 
�Alteração do traçado da conduta de água Barro Branco/Nora� que foram 
elaborados na Câmara. O projecto das �Piscinas Municipais� chegou hoje. 
O do �Parque de Exposições e Feiras e Edifício do Centro de Apoio� e o do 
�Pavilhão de Eventos� chegam amanhã. Também já está na Câmara o 
projecto de �Remodelação das redes de águas e esgotos da Vila de Borba �
1ª Fase�. Realçou que todas estas obras representam um grande volume de 
investimentos no concelho de Borba e esta é a última oportunidade que têm 
para as poder fazer, por isso há que aproveitar, pois todas elas são 
importantes para o concelho. Vão apresentar os projectos dentro dos  
prazos previstos e  depois a CCDRA pronunciar-se-á, pois não pretende 
que seja por falta de apresentação das candidaturas que as obras não se 
realizem. Salientou ainda que destas sete candidaturas que se vão 
apresentar, apenas uma obra se realizará este ano que é a �Remodelação 
das redes de águas e esgotos da Vila de Borba � 1ª Fase�. Informou que 
esta obra se prende com a remodelação de toda a área à volta da Praça, 
incluindo a Rua de S. João de Deus e a Rua Marquês de Marialva e 
corresponde à parte da candidatura já aprovada no âmbito do URBCOM, 
tendo que ser feita até ao final deste ano. Quanto às candidaturas para a 
�Substituição da conduta distribuidora de água Borba/Orada� e para a  
�Alteração do traçado da conduta de água Barro Branco/Nora� as obras já 
estão praticamente concluídas. A 1ª será realizada por empreitada e por 
administração directa que já tinha sido aprovada numa reunião anterior e 
agora o que se vai candidatar, além da conduta, são os ramais de 
abastecimento em baixa. Quanto à 2ª, o facto de se ter feito a Estrada 
Nora/Barro Branco implica que esta conduta ficasse no meio da estrada 
com o alargamento que houve, daí a necessidade de fazer a mudança da 
conduta.-------------------------------------------------------------------------------- 
Por fim referiu que esta é a justificação para a convocação desta reunião 
extraordinária e embora saiba que o senhor vereador Joaquim Serra esteja 
de férias não havia outra alternativa. Contudo, haverá outra oportunidade 
para debater esta questão quando se aprovar a abertura dos concursos e a 
aprovação dos Cadernos de Encargos e Programas de Concurso.-------------- 
Entretanto usou da palavra o vereador Artur Pombeiro referindo que tendo 
em conta os esclarecimentos dados pelo Senhor Presidente e dado que  
poderá haver mudanças na CCDRA, entende a apresentação destas 
candidaturas como forma de marcar presença para aquilo que vinha sendo 
tratado com a CCDRA e que se deverá manter.---------------------------------- 
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Voltou a usar da palavra o senhor Presidente referindo que lamenta o facto 
da Comissão de Coordenação Regional não tratar estas questões com a  
celeridade necessária. Isto prende-se com o facto de não haver Unidades de 
Gestão com mais frequência, pois tem-se assistido a diversas desculpas (ou 
porque não há técnicos, ou porque estão de férias, etc.). Há situações que 
vê com alguma preocupação, em que os projectos estão bastante tempo na 
CCDRA e não há sequer Unidade de Gestão. A título de exemplo referiu as 
obras da Estrada 508.4 de acesso a Rio de Moinhos, do Cine-Teatro 
Municipal de Borba, do Palecete dos Melos, do Mercado Municipal e da 
obra das Escolas. Isto significa que há um volume de projectos com obras 
adjudicadas, que vão ter que se fazer e quando chegar à altura de pagar não 
se sabe o que vai acontecer. Considera haver aqui uma grande contradição, 
ou seja, por um lado a CCDRA quer taxas de execução elevadas e, por 
outro, não aprova os projectos.  O Quadro Comunitário está a chegar ao fim 
e é urgente que estas questões se resolvam, porque o que certamente irá 
acontecer é que quem tiver os projectos aprovados é quem irá receber o 
dinheiro se é que depois não se vai devolver � isso ainda seria mais grave.  
Referiu que já fez questão de dizer tudo isto a quem de direito e aos 
responsáveis no local.---------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o vereador Humberto Ratado referindo que tendo em conta 
o que foi dito pelo Senhor Presidente e pelo vereador Artur Pombeiro, 
também ele quer deixar aqui o seu testemunho sobre esta proposta de 
apresentação de candidaturas. Realçou então que quando o Senhor 
Presidente fala nas candidaturas que estão na CCDRA para serem 
analisadas há algum tempo, e que a maior parte dos projectos já estão em 
execução, certamente isto irá criar algumas dificuldades para a Câmara. De 
qualquer das formas olhando para todos estes projectos e juntando os que lá 
estão para serem analisados não podemos deixar de ver que são projectos 
estruturantes para o Município de Borba que necessita deles, o que 
esperamos que venha a acontecer. Salientou que o seu voto vai ser positivo 
para esta questão, porque o desenvolvimento passa por isto, ou seja, por 
vezes têm que ser tomadas decisões desta forma, mas elas são tomadas em 
consciência porque sabemos a importância das candidaturas e dos projectos 
em causa.------------------------------------------------------------------------------- 
Também o vereador Vicente Ermitão não quis deixar de expressar a sua 
opinião sobre o assunto, tendo referido que todas estas candidaturas são 
bem vindas para o concelho. Considera, porém, ser um grande número de 
candidaturas e têm um peso enorme na contabilidade da autarquia e, só por 
isso, vai tomar a posição de abstenção na votação de algumas delas.--------- 
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O Senhor Presidente passou então à apresentação das candidaturas uma a 
uma e à votação das mesmas.------------------------------------------------------- 
 
PONTO 1.1 – APRESENTAÇÃO DAS SEGUINTES 
CANDIDATURAS À CCDRA NO ÂMBITO DO 
PORA/FEDER------------------------------------------------------------ 
 
a) “Remodelação das redes de águas e esgotos da Vila de Borba – 1ª  
Fase” ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para efeitos de aprovação a Câmara Municipal propõe apresentar a 
candidatura �Remodelação das redes de águas e esgotos da Vila de Borba � 
1ª Fase� à CCDRA, no âmbito do PORA/FEDER, cujo valor é de 
777.021,04 Euros, incluindo IVA à taxa legal em vigor.------------------------ 
Propõe-se ainda que a forma de execução da obra seja por empreitada.------ 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, apresentar a referida candidatura à CCDRA, no âmbito 
do PORA/FEDER. Foi ainda deliberado, por unanimidade, que a 
forma de execução da obra seja por empreitada.----------------------------- 
 
b) “Parque de Exposições e Feiras e Edifício do Centro de Apoio” ------ 
 
Para efeitos de aprovação a Câmara Municipal propõe apresentar a 
candidatura �Parque de Exposições e Feiras e Edifício do Centro de Apoio� 
à CCDRA, no âmbito do PORA/FEDER, cujo valor é de 2.178.185,88 
Euros, incluindo IVA à taxa legal em vigor. Propõe-se ainda que a forma 
de execução da obra seja por empreitada.----------------------------------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por maioria, 
com três votos a favor e uma abstenção, a apresentação da referida 
candidatura à CCDRA, no âmbito do PORA/FEDER. Votaram a favor 
o Sr. Presidente e os senhores vereadores Artur João Rebola Pombeiro 
e Humberto Luís Russo Ratado e absteve-se o senhor vereador Vicente 
Manuel Ameixa Ermitão. Foi ainda deliberado, por unanimidade, que 
a forma de execução da obra seja por empreitada.---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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c) “Pavilhão de Eventos”----------------------------------------------------------- 
 
Para efeitos de aprovação a Câmara Municipal propõe apresentar a 
candidatura �Pavilhão de Eventos� à CCDRA, no âmbito do 
PORA/FEDER, cujo valor é de 2.625.427,62 Euros, incluindo IVA à taxa 
legal em vigor. Propõe-se ainda que a forma de execução da obra seja por 
empreitada.----------------------------------------------------------------------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por maioria, 
com três votos a favor e uma abstenção, a apresentação da referida 
candidatura à CCDRA, no âmbito do PORA/FEDER. Votaram a favor 
o Sr. Presidente e os senhores vereadores Artur João Rebola Pombeiro 
e Humberto Luís Russo Ratado e absteve-se o senhor vereador Vicente 
Manuel Ameixa Ermitão. Foi ainda deliberado, por unanimidade, que 
a forma de execução da obra seja por empreitada.--------------------------- 
 
d) “Piscinas Cobertas Municipais” ---------------------------------------------- 
Para efeitos de aprovação a Câmara Municipal propõe apresentar a 
candidatura �Piscinas Cobertas Municipais� à CCDRA, no âmbito do 
PORA/FEDER, cujo valor é de 1.957.546,56 Euros, incluindo IVA à taxa 
legal em vigor.------------------------------------------------------------------------- 
Propõe-se ainda que a forma de execução da obra seja por empreitada.------ 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por maioria, 
com três votos a favor e uma abstenção, a apresentação da referida 
candidatura à CCDRA, no âmbito do PORA/FEDER. Votaram a favor 
o Sr. Presidente e os senhores vereadores Artur João Rebola Pombeiro 
e Humberto Luís Russo Ratado e absteve-se o senhor vereador Vicente 
Manuel Ameixa Ermitão. Foi ainda deliberado, por unanimidade, que 
a forma de execução da obra seja por empreitada.--------------------------- 
 
e) “Infraestruturas da Zona Industrial do Alto dos Bacelos”-------------- 
Para efeitos de aprovação a Câmara Municipal propõe apresentar a 
candidatura �Infraestruturas da Zona Industrial do Alto dos Bacelos� à 
CCDRA, no âmbito do PORA/FEDER, cujo valor é de 3.873.038,78 Euros, 
incluindo IVA à taxa legal em vigor. Propõe-se ainda que a forma de 
execução da obra seja por empreitada.--------------------------------------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por maioria, 
com três votos a favor e uma abstenção, a apresentação da referida 
candidatura à CCDRA, no âmbito do PORA/FEDER. Votaram a favor 
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o Sr. Presidente e os senhores vereadores Artur João Rebola Pombeiro 
e Humberto Luís Russo Ratado e absteve-se o senhor vereador Vicente 
Manuel Ameixa Ermitão. Foi ainda deliberado, por unanimidade, que 
a forma de execução da obra seja por empreitada.--------------------------- 
 
f) “Substituição da conduta distribuidora de água Borba/Orada” ------- 
 
Para efeitos de aprovação a Câmara Municipal propõe apresentar a 
candidatura �Substituição da conduta distribuidora de água Borba/Orada� à 
CCDRA, no âmbito do PORA/FEDER, cujo valor é de 113.600,00 Euros, 
incluindo IVA à taxa legal em vigor. Propõe-se ainda que a forma de 
execução da obra seja por empreitada e por administração directa.------------ 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, apresentar a referida candidatura à CCDRA, no âmbito 
do PORA/FEDER. Foi ainda deliberado, por unanimidade, que a 
forma de execução da obra seja por empreitada e por administração 
directa.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
g) “Alteração do traçado da conduta de água Barro Branco/Nora” ---- 
 
Para efeitos de aprovação a Câmara Municipal propõe apresentar a 
candidatura �Alteração do traçado da conduta de água Barro Branco/ Nora� 
à CCDRA, no âmbito do PORA/FEDER, cujo valor é de 94.500,00 Euros, 
incluindo IVA à taxa legal em vigor. Propõe-se ainda que a forma de 
execução da obra seja por administração directa.--------------------------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, apresentar a referida candidatura à CCDRA, no âmbito 
do PORA/FEDER. Foi ainda deliberado, por unanimidade, que a 
forma de execução da obra seja por administração directa.---------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------ENCERRAMENTO-------------------------- 

 
Por não haver mais nada a tratar o Senhor Presidente deu a reunião por  
encerrada, pelas dezassete horas e trinta minutos, da qual se lavrou a 
presente acta, composta por sete páginas que vai ser assinada pelo Senhor 
Presidente e por mim, Aldina Vitória Bilro Vinhas do Maio, Assistente 
Administrativa Especialista que a redigi.------------------------------------------ 


