
 

    

 

 

ACTA Nº 18 
REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA  

 MUNICIPAL DE BORBA  
REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2011  

 
Aos vinte dias do mês de Julho do ano de dois mil e onze, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal de Borba, 
com a presença dos senhores vereadores Artur João Rebola Pombeiro, Rosa 
Maria Basílio Véstia e, ao abrigo do disposto nos artigos.78º e 79º da Lei 
nº.169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº.5-
A/2002 de 11 de Janeiro, a senhora vereadora Sandra Dolores Ganito Prates 
em substituição do Senhor vereador Joaquim José Serra Silva que, por 
motivos pessoais, não pode estar presente, sob    a presidência do Senhor 
Ângelo João Guarda Verdades de Sá, Presidente da mesma Câmara.----------------- 
Faltou à reunião o senhor vereador Humberto Luís Russo Ratado 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 Maria Alexandra 
Pereira Abelho Cordeiro, Assistente Técnica da Câmara Municipal de Borba.---- 
 
Movimento Financeiro ------------------------------ ---------------------------------------- 
    
Esteve presente e distribuído o resumo de tesouraria do dia 19 de Julho de 
2011,que acusa um total de disponibilidades de 1.669.106,17 €.------------------------- 
 
--------PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-- ------- 
 
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.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Não tendo sido apresentado nenhum assunto o Senhor Presidente apresentou 
a ordem do dia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA--------------------------- 
 
A Ordem do dia é a seguinte:---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. Ordem do Dia Ponto 2. Ordem do Dia Ponto 2. Ordem do Dia Ponto 2. Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ponto 2.1 Ponto 2.1 Ponto 2.1 Ponto 2.1 – Aprovação da Acta Nº.17/2011------------------------------------------------------------ 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.2222 – Aprovação de Contratos de Comodato ------------------------------------------- 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.3 3 3 3 ––––    Ratificação de parecer ao pedido de alteração nº 2 referente o ano 
de 2011 do Contrato Local de Desenvolvimento Social “Zona dos Mármores – 
Desenvolvimento Social” --------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.4444 – Actividades da Câmara ------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ACTA Nº. 17/2011---------- ---------- 
 
Previamente distribuída por todo o executivo esteve presente a acta 
nº.17/2011, que depois de analisada e submetida à votação    foi aprovada por foi aprovada por foi aprovada por foi aprovada por 
maioria maioria maioria maioria com dois votos a favor e duas abstenções. . . .     Votaram a favor o senhor 
Presidente e a senhora Vereadora Rosa Maria Basílio Véstia. Abstiveram-se os 
senhores Vereadores Artur João Rebola Pombeiro e Sandra Dolores Ganito 
Prates, por não terem estado presentes na última reunião. ------------------------------    
    
PONTO 2.2 – APROVAÇÃO DE CONTRATOS DE COMODATO---  
 
Previamente distribuídos por todo o executivo estiveramestiveramestiveramestiveram    presentes os presentes os presentes os presentes os 
Contratos de ComodatoContratos de ComodatoContratos de ComodatoContratos de Comodato a celebrar com as seguintes Associações e 
Colectividades do Concelho, para aprovaçãopara aprovaçãopara aprovaçãopara aprovação:-------------------------------------------------------- 
a) Clube de Rugby de Borba---------------------------------------------------------------------------- 
b) Associação Amigos do Barro Branco --------------------------------------------------------- 

  
O Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado por O Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado por O Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado por O Senhor Presidente 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ficará cópia dos respectivos contratos arquivada em pasta anexa, como doc. doc. doc. doc. 
nº 1nº 1nº 1nº 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 2.3 – RATIFICAÇÃO DE PARECER A PEDIDO DE 
ALTERAÇÃO Nº 2 AO ANO DE 2011 DO CONTRATO LOCAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL “ZONA DOS MÁRMORES –  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL ””””    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o parecer 
emitido em 14 de Julho de 2011, pelo senhor Presidente da Câmara, 
relativamente às modificações propostas no formulário do Programa de 
Contratos Locais de Desenvolvimento Social. 
Tendo em conta o nº.3 dTendo em conta o nº.3 dTendo em conta o nº.3 dTendo em conta o nº.3 do artigo 68º da o artigo 68º da o artigo 68º da o artigo 68º da Lei n°. 169/99 de 18 de Setembro, com Lei n°. 169/99 de 18 de Setembro, com Lei n°. 169/99 de 18 de Setembro, com Lei n°. 169/99 de 18 de Setembro, com 
a redacção dada pela Lei n°.5a redacção dada pela Lei n°.5a redacção dada pela Lei n°.5a redacção dada pela Lei n°.5----A/2002 de 11 de Janeiro, o Senhor Presidente A/2002 de 11 de Janeiro, o Senhor Presidente A/2002 de 11 de Janeiro, o Senhor Presidente A/2002 de 11 de Janeiro, o Senhor Presidente 
propôs a ratificação do referido propôs a ratificação do referido propôs a ratificação do referido propôs a ratificação do referido ParecerParecerParecerParecer    , cuja cópia ficará arquivada em pasta 
anexa como documento nº.2.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo sido deliberado por O senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo sido deliberado por O senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo sido deliberado por O senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo sido deliberado por 
maioria com maioria com maioria com maioria com trêstrêstrêstrês    votos a favor e uma abstenção a sua aprovação.votos a favor e uma abstenção a sua aprovação.votos a favor e uma abstenção a sua aprovação.votos a favor e uma abstenção a sua aprovação.    Votaram a Votaram a Votaram a Votaram a 
favor o senhor Presidente e os senhores favor o senhor Presidente e os senhores favor o senhor Presidente e os senhores favor o senhor Presidente e os senhores Vereadores Artur João Rebola Vereadores Artur João Rebola Vereadores Artur João Rebola Vereadores Artur João Rebola 
Pombeiro e Rosa Maria Basílio Véstia. AbstevePombeiro e Rosa Maria Basílio Véstia. AbstevePombeiro e Rosa Maria Basílio Véstia. AbstevePombeiro e Rosa Maria Basílio Véstia. Absteve----se a senhora Vereadora Sandra se a senhora Vereadora Sandra se a senhora Vereadora Sandra se a senhora Vereadora Sandra 
Dolores Ganito Prates.Dolores Ganito Prates.Dolores Ganito Prates.Dolores Ganito Prates.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
PONTO 2.10 – ACTIVIDADES DA CÂMARA----------------- ------------- 
    
O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais de 
funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:------------------------------------------------    
    

• No Conselho Municipal de Educação; --------------------------------------------------------- 
• Numa reunião com os queijeiros acerca da ETAR de Rio de Moinhos, 
que de acordo com o plano de actividades das Águas Centro Alentejo irá 
ser feita em 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

• Numa reunião nas instalações da C.C.D.R., com o senhor Presidente da 
C.C.D.R. e com a Empresa de Desenvolvimento Mineiro na sequência do  
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contacto que está a ser feito para integrar essa empresa na EDC 
Mármores;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Na Assembleia Extraordinária das Águas do Centro Alentejo onde foram 
tratados não só assuntos de cariz burocrático da empresa como 
também foi abordada uma questão mais delicada que são as dívidas dos 
municípios. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    
O Vereador Artur Pombeiro, relativamente aos seus pelouros, prestou as O Vereador Artur Pombeiro, relativamente aos seus pelouros, prestou as O Vereador Artur Pombeiro, relativamente aos seus pelouros, prestou as O Vereador Artur Pombeiro, relativamente aos seus pelouros, prestou as 
seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Conclusão da 1ª intervenção na fachada principal do edifício da Câmara 
Municipal. Seguidamente proceder-se-á à colocação do produto anti 
salitre e à respectiva pintura; --------------------------------------------------------------------- 

• Continuação dos trabalhos na Ribeira de Borba; ---------------------------------------- 
• Fase adiantada do primeiro módulo do ossário do Cemitério e inicio do 
2º módulo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Colocação das caldeiras que faltavam nas árvores que tinham sido 
plantadas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Continuação da reparação de caminhos rurais diversos; --------------------------- 
• Limpeza de ervas no Loteamento da Senhora da Vitória, sendo esta a 3ª 
intervenção feita no local;--------------------------------------------------------------------------- 

• A equipa de sapadores florestais esteve a fazer a limpeza das bermas na 
estrada Borba/Vila Viçosa e presentemente estão a proceder ao corte de 
pastos na zona da Orada; ----------------------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 onze horas e trinta minutos da qual se lavrou a presente acta, 
composta por cinco páginas, que por ele vai ser assinada e por mim Maria 
Alexandra Pereira Abelho Cordeiro, que a redigi.-------------------------------------------------- 
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