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http://www.cm-borba.pt  -  Contribuinte n.º 503 956 546  
ACTA Nº.19/2003 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BORBA REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2003 

 Aos quinze dias do mês de Outubro do ano de dois mil e três, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho da Vila de Borba, reuniu pelas dez horas a 
Câmara Municipal de Borba, com a presença dos vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, Artur João Rebola Pombeiro e Humberto Luís Russo 
Ratado, vereadores eleitos pela CDU 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 catorze de 
Outubro de 2003, que acusa um total de disponibilidades de 245.824,27 ¼�
(duzentos e quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e quatro euros e vinte sete cêntimos).----------------------------------------------------------------- 
 ----PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-- 
 Ponto 1.1 � Assuntos Gerais de interesse para a autarquia----------------- 
 O  Presidente declarou aberta a reunião e perguntou ao restante executivo 
se tinha algum assunto geral de interesse para a autarquia que pretendesse 
apresentar. Nenhum eleito apresentou qualquer assunto, tendo o Presidente 
passado a apresentar uma proposta de alteração à Ordem do Dia.------------- 
 Proposta de alteração à Ordem do Dia----------------------------------------- 
 
Depois de apresentada pelo Sr. Presidente foi deliberado, por 
unanimidade, aprovar a seguinte proposta de alteração à Ordem do Dia: 
Substituir o ponto �2.2 � Requerimentos� por �Rectificação ao ponto 2.6 da 
deliberação camarária de 17/09/03�. Incluir no ponto 2.4 �Pavilhão sito na 
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Zona Industrial da Cruz de Cristo� e rectificar o ponto 2.6, onde se lê 3/95, 
passará a ler-se 1/99.------------------------------------------------------------------ 
-------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA ---------------------- 
 
A Ordem do Dia passou a ser a seguinte:------------------------------------------ 
Ponto 2.1 � Aprovação da Acta n.º 18/2003-------------------------------------- 
Ponto 2.2 � Rectificação ao ponto 2.6 da deliberação camarária de 
17/09/03-------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.3 � Apresentação de Candidatura à CCDRA � Festa da Vinha e do 
Vinho/2003---------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.4 � Marcação da Hasta Pública para venda de Lotes no Loteamento 
Habitacional da Nave � Nora, no Loteamento sito na Horta do Rossio e 
Pavilhão sito na Zona Industrial da Cruz de Cristo.------------------------------ 
Ponto 2.5 � Recepção Provisória das Obras de Urbanização do Loteamento 
da Horta do Rossio � Eborimo------------------------------------------------------ 
Ponto 2.6 � Aditamento ao Alvará de Loteamento Urbano da Horta do 
Rossio Nº.1/99------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.7 � Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre a 
Câmara Municipal de Borba e o Grupo Desportivo e Cultural de Rio de 
Moinhos-------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.8 � Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre a 
Câmara Municipal de Borba e o Sport Clube Borbense------------------------- 
Ponto 2.9 � Apresentação de Candidatura ao Programa LIFE------------------ 
Ponto 2.10 � Actividades da Câmara----------------------------------------------- 
 
PONTO 2.1 � APROVAÇÃO DA ACTA N.º 18/2003------------ 
 
Previamente distribuída por todo e executivo, e após a introdução de 
algumas correcções, foi a acta nº.18/2003 aprovada por unanimidade.--- 
 
PONTO 2.2 � RECTIFICAÇÃO AO PONTO 2.6 DA 
DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 17/09/03--------------------- 
 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte 
rectificação: ponto �2.6 � Acção Social Escolar� da Acta da reunião de 
Câmara realizada no dia 17 de Setembro de 2003. Onde se lê �Este 
subsídio será pago a cada aluno após a entrega de factura(s), visada (s) pelo 
professor, que comprovem a aquisição dos livros e material escolar no 
valor do apoio atribuído� deverá ler-se: �Este subsídio será pago a cada 
aluno desde que o professor comprove a aquisição dos livros e material 
escolar, ou, mediante a apresentação de factura comprovativa da 
totalidade do subsídio atribuído�.------------------------------------------------ 
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PONTO 2.3 � APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA À 
CCDRA � FESTA DA VINHA E DO VINHO/2003-------------- 
 
A Câmara Municipal de Borba deliberou, por unanimidade, apresentar à 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Alentejo, para 
efeitos de aprovação, a seguinte candidatura no âmbito do PORA:----------- 
 

Festa da Vinha e do Vinho 2003 201.306,10 ¼ 
 
PONTO 2.4 � MARCAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA 
VENDA DE LOTES NO LOTEAMENTO HABITACIONAL 
DA NAVE � NORA, LOTEAMENTO SITO NA HORTA DO 
ROSSIO � BORBA, E PAVILHÃO SITO NA ZONA 
INDUSTRIAL DA CRUZ DE CRISTO.---------------------------- 
 
a) Loteamento Habitacional da Nave � Nora---------------------------------- 
 
A Câmara Municipal de Borba deliberou, por unanimidade, marcar hasta 
pública, para dia 30 de Outubro, às  10:30 horas, no Salão Nobre dos 
Paços do Município, destinada à adjudicação do seguinte lote no 
Loteamento Habitacional da Nave � Nora:---------------------------------------- 
 

Lote n.º Área 
(m2) 

N.º de 
Pisos 

Utilização Valor da adjudicação 

1.21 300,00 1 Habitação Unifamiliar 17.500,00 ¼ 
 
A adjudicação será de acordo com o regulamento em vigor e que os 
interessados poderão consultar ou solicitar na Divisão Administrativa da 
Câmara, podendo ser consultados ou adquiridos pelos interessados, durante 
as horas de expediente das 09.00h às 12.30h e das 14.00 às 17.30h.---------- 
Será dada a devida publicidade através de edital, que será afixado nos 
lugares públicos do costume.------------------------------------------------------- 
 
 b) Loteamento sito na Horta do Rossio  (Borprojecto)---------------------- 
 
A Câmara Municipal de Borba, deliberou por unanimidade, marcar hasta 
pública, para dia 30 de Outubro, às 10,30 horas, no Salão Nobre dos 
Paços do Município, destinada à adjudicação dos seguintes lotes no 
Loteamento sitos na Horta do Rossio � Borba.----------------------------------- 
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Lote n.º Área 
(m2) 

N.º de 
Pisos 

Utilização Valor da adjudicação 

10 155,20 2 Habitação Unifamiliar 19.500,00 ¼ 
11 144,11 2 Habitação Unifamiliar 19.500,00 ¼ 
12 141,31 2 Habitação Unifamiliar 19.500,00 ¼ 
16 141,31 2 Habitação Unifamiliar 19.500,00 ¼ 
23 145,69 2 Habitação Unifamiliar 19.500,00 ¼ 
24 148,83 2 Habitação Unifamiliar 19.500,00 ¼ 
25 141,92 2 Habitação Unifamiliar 19.500,00 ¼ 

 Foi ainda deliberado, por unanimidade, aprovar:---------------------------- 
 1 � Forma de adjudicação dos lotes:--------------------------------------------- 
1.1  Os lotes constantes no quadro acima referido serão vendidos 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.--- 
1.3  A base de licitação dos lotes é a que se encontra definida no quadro 

acima referido. Os lances da hasta pública não poderão ser inferiores 
a 50 Euros.---------------------------------------------------------------------- 

 2 � Deveres dos arrematantes:---------------------------------------------------- 
 2.1  Os compradores pagarão, no dia da arrematação, vinte por cento do 

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

 
c) Pavilhão sito na Zona Industrial da Cruz de Cristo----------------------- 
 
Tendo em conta que na hasta pública realizada a 20 de Setembro/2003 não 
se vendeu o Pavilhão Industrial da Câmara Municipal de Borba, que se 
encontra construído no lote de terreno nº.30, sito na Zona Industrial da 
Cruz de Cristo, destinado a indústria, com a superfície coberta de 268,00 
m2, foi deliberado, por unanimidade, marcar nova hasta pública para dia 
30 de Outubro, pelas 10:30 horas, no Salão Nobre dos Paços do Município.----------------------------------------------------------------------------- 
Base de Licitação: - 125.000,00 ¼�------------------------------------------------- 
Lance mínimo: - 2.500,00 ¼--------------------------------------------------------- 
 

Área (m2) Nº. de 
pisos 

Utilização 
268 Até 2 Indústria 
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Foi ainda deliberado, por unanimidade, aprovar:---------------------------- 
 1 � Forma de adjudicação dos lotes:--------------------------------------------- 
1.1  Os lotes constantes no quadro acima referido serão vendidos 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 lote adquirido. A parte restante será liquidada no acto da 
escritura de compra e venda, que será efectuada no prazo máximo de 
60 dias.-------------------------------------------------------------------------- 

 PONTO 2.5 � RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DA HORTA DO 
ROSSIO � EBORIMO-------------------------------------------------- 
 A requerimento da empresa Eborimo Lda., foi efectuada vistoria no dia 25 
de Junho de 2003, às infraestruturas do loteamento da Horta do Rossio, 
onde compareceram o representante da empresa e as Técnicas, Arq. Raquel 
Pereira, Eng. Teresa Matos e Arq. Ana Heitor em representação desta 
Câmara. Da vistoria constatou-se que dos trabalhos previstos no processo 
de loteamento n.º1/98 relativamente à 2ª fase, apenas faltava colocar os 
bancos de jardim e finalizar os trabalhos de jardinagem, trabalhos que 
segundo informação da técnica responsável pelos espaços verdes, já se 
encontram concluídos na presente data. Assim, a Câmara Municipal de 
Borba deliberou, por unanimidade, aprovar a recepção provisória das 
obras de urbanização, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 87º 
do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 
nº.177/01 de 4 de Junho.------------------------------------------------------------  
PONTO 2.6 � ADITAMENTO AO ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO URBANO DA HORTA DO ROSSIO 
Nº.1/99----------------------------------------------------------------------  
 
A alteração à licença da operação de loteamento surge na sequência das 
obras de urbanização e da implantação dos lotes do n.º 9, 10, 11 e 12 no 
terreno,  tendo sido verificado que as incorrecções surgem do levantamento 
topográfico.----------------------------------------------------------------------------  
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Conforme se pode constatar nas tabelas, a alteração incide na diminuição 
da área dos lotes, revertendo esta área para passeios e áreas públicas de 
circulação e áreas de cedência para espaços verdes.----------------------------- 
 

Lote n.º Existente Proposto 

9 275 m2 264 m2 
10 172 m2 161.40 m2 
11 148 m2 137.20 m2 
12 224 m2 191.60 m2 

Total 819.00 m2 754.20 m2 
 

LOTEAMENTO Áreas Totais Existente Proposto 

Área total dos lotes 5.687.00 5.622.00 
Passeios e áreas públicas de circulação 724.85  759.65 
Áreas de cedência para espaços verdes 350.20 380.20 

 
A alteração à licença enquadra-se no disposto no n.º7 artigo 27º do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro alterado pelo Decreto-lei n.º 
177/01 de 4 de Junho, dando lugar  a aditamento ao alvará de loteamento. 
Relativamente aos pontos n.º 2, 3, 5 e 6 do mesmo artigo, convém salientar 
que o requerente ainda é detentor da maioria dos lotes, não há lugar a 
discussão pública pois está salvaguardado pelo regulamento municipal de 
urbanização e edificação, assim como dispensada a consulta a entidades 
exteriores ao município.-------------------------------------------------------------- 
Cumpridos os requisitos da legislação em vigor foi deliberado, por 
unanimidade, aprovar a alteração à licença da operação de 
loteamento.---------------------------------------------------------------------------- 
 PONTO 2.7 � CONTRATO-PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE BORBA E O GRUPO 
DESPORTIVO E CULTURAL DE RIO DE MOINHOS------- 
 Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o Contrato-
Programa a estabelecer entre a Câmara Municipal de Borba e o Grupo 
Desportivo e Cultural de Rio de Moinhos, que tem por objectivo 
comparticipar e apoiar técnica, material e financeiramente as actividades 
desenvolvidas pelo Grupo, que depois de analisado foi deliberado, por 
unanimidade a sua aprovação.----------------------------------------------------   
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Depois de assinado ficará cópia do mesmo anexa a esta acta dela fazendo 
parte integrante.----------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.8 � CONTRATO-PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE BORBA E O SPORT CLUBE 
BORBENSE---------------------------------------------------------------  
 Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o Contrato-
Programa a estabelecer entre a Câmara Municipal de Borba e o Sport Clube 
Borbense, que tem por objectivo comparticipar e apoiar técnica, material e 

financeiramente as actividades desenvolvidas pelo Clube, que depois de 
analisado foi deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------- 
Depois de assinado ficará cópia do mesmo anexa a esta acta dela fazendo 
parte integrante.----------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.9 � APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA AO 
PROGRAMA LIFE------------------------------------------------------ 
 
A Câmara Municipal de Borba deliberou, por unanimidade, apresentar ao 
Programa LIFE, para efeitos de aprovação, a seguinte candidatura:----------- 
 
Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos do 

Concelho de Borba 

2.298.957,00 ¼ 

 
PONTO 2.10 � ACTIVIDADES DA CÂMARA------------------- 
 
O Sr. Presidente começou por apresentar os seguintes assuntos:--------------- 
. Informou que foi abordado por Italianos para integrar uma proposta de 
parceria relativamente à implementação da Agenda 21 Local, no âmbito do 
Programa LIFE. Informou ainda que para entrar nesta pareceria terá que 
assinar uma declaração, relativa ao compromisso técnico e financeiro dos 
parceiros, declaração essa que distribuiu por todo o executivo para 
conhecimento. Este será o primeiro passo para posteriormente se apresentar 
uma proposta de candidatura.------------------------------------------------------- 
Sobre o assunto o vereador Joaquim Serra considera que seria aconselhável 
que se pedisse cópia da candidatura para se poder avaliar, pois concorda 
que a Câmara entre em parceria mas que conheça aquilo em que vai 
participar.------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. Informou ainda que chegou mais uma factura, da Gradiva, referente à 
Feira do Livro/00, no valor de mais ou menos duzentos contos. Já antes 
tinha chegado outra factura de mais ou menos quatrocentos contos, e ainda 
outras, situação que começa a considerar pouco normal. Sobre esta questão, 
o vereador Humberto Ratado entende que enquanto não houver uma 
justificação, ou alguém assumir o que efectivamente se passou, não se deve 
proceder ao pagamento.-------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra  o vereador Joaquim Serra referindo que esta questão deve 
ser apurada com alguma calma. Primeiro tem que se saber a que anos se 
reportam as facturas, onde se realizaram as edições da feira a que as 
facturas se reportam e quem eram os responsáveis. Se não existem 
requisições tem que existir pelo menos uma guia de entrega dos livros e dos 
livros que foram  devolvidos. Depois basta ver qual é a diferença e 
verificar-se se houve ou não pagamento a essa empresa.------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
. O Sr. Presidente informou também que estiveram na Câmara dois 
Inspectores da Polícia Judiciária, que informaram ter recebido uma carta 
anónima cujo assunto se prendeu essencialmente com o que foi referido 
pelos membros da CDU numa Assembleia Municipal acerca da 
Borconstrói. O Sr. Presidente informou que todos  os elementos que 
pediram, relacionaram-se efectivamente com a obra do Jardim Municipal (a 
questão dos trabalhadores), com a divisão da propriedade horizontal das 
casas junto da Oliborba, se havia alvará das moradias do Loteamento da 
Pedreira, etc. e, foram-lhe todos fornecidos. De todos os documentos 
pedidos o único que não lhe foi entregue foi uma acta, de abertura de 
propostas do concurso do Jardim Municipal (equipamento infantil) que 
havia sido feita pela ex-vereadora Drª. Filipa Almeida.------------------------- 
 O Senhor Presidente informou ainda das reuniões em que participou 
entre a última reunião de Câmara e esta:-------------------------------------- 
 

9�Participou, com a Arqª Ana Isabel, num Seminário em Alcácer do 
Sal sobre �Reforma da Tributação do Património�.---------------------- 

9�Participou, com a  Chefe de Divisão, no Colóquio da ATAM que 
decorreu em Portimão.-------------------------------------------------------- 

9� Reunião com a Arqª Ana Isabel e um Senhor da Orada que é 
proprietário de uma grande área de vinha e outra de olival e pretendia 
melhorar a exploração agrícola e a construção de uma Adega nestes 
terrenos que se situam no caminho da Orada à saída para Santo 
Aleixo. Contudo, de acordo com o PDM, o máximo que pode 
construir são cerca de 300 m2 de área coberta. O Senhor Presidente 
informou que a Câmara vai contactar a DRAOT para ver se há 
alguma solução para este caso, porque este tipo de construção seria 
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importante para a freguesia de Orada pois seriam criados alguns 
postos de trabalho.------------------------------------------------------------ 

9�Reunião com a Drª. Luisa Pereira da Cerci Estremoz para preparação 
de um Colóquio que se vai realizar em Estremoz no âmbito do Ano 
Europeu de Pessoas com Deficiência.-------------------------------------- 

O Vereador Artur Pombeiro informou o restante executivo das 
actividades relativas aos seus pelouros:----------------------------------------- 
 

9�Continuação dos trabalhos no Loteamento do Forno. Já foi colocada 
a instalação eléctrica, faltando apenas o PT.------------------------------- 

9�Continuação das obras de remodelação das águas da aldeia da Nora.- 
9�Continuação das obras de recuperação das Casas do Pisão.------------- 
9�Limpeza de valetas que causaram alguns problemas, nomeadamente, 

nas infraestruturas da vila.--------------------------------------------------- 
9�Rua de S. Francisco � Conclusão da obra. O vereador informou que  

sempre que havia inundações esta rua era uma das mais atingidas. 
Com estas últimas chuvadas, isso já não aconteceu, pois ele próprio 
teve o cuidado de passar por lá e verificar que o escoamento foi 
normal.--------------------------------------------------------------------------   

9�Preparação do terreno onde se vai realizar a Feira dos Santos.--------- 
 

. Apresentou o seguinte assunto ao restante executivo: �Disse ter sido 
confrontado à entrada para a reunião de Câmara pelo funcionário que trata 
de Feiras/Mercados e, segundo ele, um dos feirantes (Sr. Júlio Meira) 
queixa-se que o preço do carrocel que saiu no Edital (e que é de acordo 
com a tabela de taxas, licenças e tarifas) é muito elevado e que, desta 
forma, não tem condições para fazer a feira. Ao que parece disse que a 
Câmara do Redondo já baixou os preços que tinha estipulados em tabela de 
taxas mas, segundo se consta, este Sr. Júlio Meira costuma contar muitas 
histórias deste género. Contudo, não quis deixar de colocar este assunto à 
consideração do restante executivo, porque na sua opinião não encontra 
muitas possibilidades de se alterar a tabela de taxas ainda mais tendo que 
passar pela aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------- 
Usou da palavra o vereador Joaquim Serra informando que enquanto foi 
vereador do anterior mandato, também foi confrontado com esta questão e 
sempre o que disse foi que os preços constam na tabela de taxas que, por 
sua vez, está aprovada pela Assembleia Municipal. Entende que estar a 
baixar os preços do carrocel seria um benefício directo para o Sr. Júlio 
Meira em relação aos outros que vão também instalar carroceis na Feira 
dos Santos. Por isso considera que a melhor solução é falar com os 
proprietários dos carroceis, e se houver interesse por parte deles, que 
deixem uma proposta escrita, para poder ser analisada pelo executivo, no 
final do ano, e ver se há ou não interesse em baixar as taxas. Também não 
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concorda que se vá mexer num valor que está aprovado pela Assembleia 
Municipal só para baixar o valor de um carrocel.-------------------------------- 
 
 
 
O Vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, 
prestou as seguintes informações:----------------------------------------------- 
 
9�Continuação dos trabalhos de preparação para a Festa da Vinha e do 

Vinho.----------------------------------------------------------------------------- 
9�Jogos transfronteiriços � Uma das acções do projecto vai decorrer em 

Borba, no próximo dia 28 de Outubro. Vai ser lançada uma actividade 
�vamos correr com a diferença� dedicada a idosos, mulheres e pessoas 
com deficiência, que vem de encontro com o Ano Europeu de Pessoas 
com Deficiência. A concentração, marcada para dia 28 decorrerá junto 
ao edifício da Câmara Municipal. Farão uma visita pelos Passos e 
pelas Igrejas acompanhada pelo Historiador que dará algumas 
explicações. Está prevista a realização de determinados jogos no Largo 
da Fonte das Bicas e caso as condições climatéricas não sejam 
favoráveis será tudo canalizado para o Pavilhão Gimnodesportivo.------ 

 
Usou da palavra o vereador Joaquim Serra colocando as seguintes 
questões:----------------------------------------------------------------------------- 
 

9�Qual foi o destino dos cães abandonados que foram capturados há 
algum tempo atrás. O vereador Artur respondeu que se encontram 
no canil.----------------------------------------------------------------------- 

9�Pediu ao Sr. Presidente a correspondência com o IPPA  e as 
adjudicações com a empresa das pinturas do edifício da Câmara 
(Sr. Galhanas),  documentos estes, que  já haviam sido pedidos. 
Foi-lhe entregue, de imediato, pelo Sr. Presidente a 
correspondência com o IPPA.----------------------------------------------  

9�Relativamente à obra do Notariado, o vereador perguntou se já 
houve mais alguma evolução e se já há parecer jurídico? O Sr. 
Presidente respondeu que ainda não e, sobre o assunto, não sabe se 
não terá que se fazer uma reunião extraordinária para se resolver 
esta situação. Até mesmo em relação à obra do Palacete dos Melos, 
a empresa continua em incumprimento. Sobre a questão o vereador 
Joaquim Serra referiu que sempre foi da opinião que estes 
processos se iriam arrastar e que pelos preços de adjudicação a 
empresa não iria conseguir fazer as obras e decorridos dois anos 
chega-se a essa conclusão.-------------------------------------------------- 
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9�Voltou a perguntar qual o ponto da situação da ZEP � Zona 
Especial de Protecção e das Medidas Preventivas da ZH1. O Sr. 
Presidente respondeu que ainda não tem nada para acrescentar.------ 

9�Perguntou também se o Sr. Presidente já tem o valor da receita em 
Resíduos Sólidos, cobrada até 30 de Setembro/03. Este por sua vez 
respondeu que ainda não tem essa informação, mas vai tratar disso 
ainda hoje.-------------------------------------------------------------------- 

9�Outra questão apresentada pelo vereador Joaquim Serra: referiu ter 
registado com agrado a informação dada pelo vereador Artur 
Pombeiro relativamente ao terreno destinado à realização da Feira 
dos Santos, ou seja: na última reunião de Câmara informou que se 
estava a limpar o terreno, hoje informa que se está a preparar o 
terreno. Quanto a isto, considera que a informação de hoje é a 
correcta, ou seja, o que efectivamente se passa no terreno é uma 
preparação que alterou a topografia inicial, por isso há uma 
intervenção da Câmara naquele terreno. Considera que há uma 
intervenção à margem de um órgão colegial, que é a Câmara, que 
desconhece o projecto que está a ser implementado. Por isso, 
perguntou: quem é o responsável técnico por aquela intervenção? 
Com que projectos é que se está a trabalhar? --------------------------- 

O vereador Artur Pombeiro informou que os engenheiros da Câmara estão 
a acompanhar a intervenção.-------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente esclareceu que já foi dito à algum tempo, e, hoje volta a 
repetir, que existe um estudo prévio que foi feito, no Gabinete Técnico, 
quando se começou a estudar aquela área, antes de se adjudicar o 
loteamento ao Arqº Amorim, e que prevê na parte de cima do terreno um 
nivelamento, e, é isso que está a ser feito. No terreno junto ao loteamento 
do Picadeiro (do Sr. João Ramalho) houve apenas um enchimento para 
ficar ao nível do outro. Na parte restante do terreno apenas houve uma 
limpeza do mesmo.------------------------------------------------------------------- 
O vereador Joaquim Serra considera que também houve definição de 
arruamentos. O vereador Artur Pombeiro salientou que os arruamentos que 
se vêm são os que os camiões fizeram quando se deslocam de um lado para 
o outro. O Sr. Presidente também frisou que os arruamentos ainda não 
estão definidos no terreno, e, essa será uma fase que vem a seguir.-----------
�Independentemente de tudo isto se existe um estudo prévio quem o 
aprovou? Perguntou o vereador Joaquim Serra.� Respondeu o Sr. 
Presidente que esse estudo prévio não tem que ser aprovado, pois o que 
está a ser executado não tem implicações nenhumas. O vereador Joaquim 
Serra considera que o estudo prévio tem implicações, tanto mais que estão 
a ser gastas verbas. �São verbas que vão ser aproveitadas � respondeu o 
Senhor Presidente.�------------------------------------------------------------------- 



Acta da Reunião Ordinária da CMB realizada em 15 de Outubro de 2003 12 

O vereador Joaquim Serra deixou então duas questões: �1ª Quem é o 
responsável técnico da intervenção?� �2ª  que seja apresentada uma 
listagem descriminada das despesas efectuadas e quem foram os 
fornecedores.�------------------------------------------------------------------------- 
Reportando-se à Feira dos Santos o vereador Joaquim Serra referiu que 
para a mudança do local da feira, considera que está tudo muito apertado e 
a mudança muito pouco estruturada.----------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o Senhor Presidente e referindo-se a um assunto que tem 
vindo a ser colocado pelo vereador Vicente Ermitão, informou que embora 
não tenha sido informado oficialmente, teve conhecimento que técnicos da 
DRAOT andaram a fotografar as explorações dos porcos da Vaqueira, da 
Sacosa e a da Orada.------------------------------------------------------------------ 
 
Usou da palavra o vereador Humberto Ratado informando que acabou de 
receber uma chamada tendo-lhe sido transmitido o caso de uma miúda que 
se encontra hospitalizada em Évora a quem estão a ser feitos exames 
médicos e segundo diagnóstico coloca-se a hipótese de ter uma meningite. -
Informou que esta notícia foi-lhe transmitida pela Educadora da Oficina da 
Criança (Celeste Quintas), que de repente ficou sem saber o que fazer em 
relação ao encerramento, ou não, da oficina durante esta tarde, porque só 
amanhã vai haver uma reunião com o Delegado de Saúde, e só aí serão 
tomadas decisões. Referiu que também ele próprio não sabe o que poderá 
aconselhar porque, embora não queira estar a alarmar, também não sabe se 
será melhor encerrar a Oficina.----------------------------------------------------- 
Usou da palavra o vereador Joaquim Serra que manifestou a sua opinião 
sobre o assunto. Sugeriu então ao vereador Humberto que o melhor será 
contactar o Delegado de Saúde e perguntar-lhe o que deve fazer e, face a 
essa resposta, actuar em conformidade.-------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de dar a reunião por encerrada, o Senhor Presidente procedeu à 
leitura da minuta da acta, que foi aprovada por unanimidade e ficará anexa 
a esta acta dela fazendo parte integrante.------------------------------------------ 
 
--------------------------ENCERRAMENTO-------------------------- 
 
Por não haver mais nada a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião, da qual se lavrou a presente acta, composta por doze páginas que 
vai ser assinada pelo Presidente e por mim, Aldina Vitória Bilro Vinhas do 
Maio, Assistente Administrativa Especialista que a redigi.--------------------- 

 
 
  


