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 ACTA Nº.19/2005 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BORBA REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2005 

 Aos dezassete dias do mês de Agosto 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, 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.----------------------------------------------------------------------- 
Não esteve presente na reunião o senhor vereador Artur João Rebola 
Pombeiro, por ter que tratar de outros assuntos urgentes. A falta foi 
colocada à consideração do restante executivo que aceitou a justificação.--- 
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 de tesouraria do dia dezasseis de 
Agosto de 2005, que acusa um total de disponibilidades de 497.109,68 
(quatrocentos e noventa e sete mil cento e nove euros e sessenta e oito cêntimos).------------------------------------------------------------------------------ 
 ---PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA--- 
 Ponto 1.1 � Assuntos Gerais de interesse para a autarquia----------------- 
 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. Nenhum eleito apresentou qualquer assunto, 
tendo o Sr. Presidente passado de imediato ao ponto seguinte.----------------- 
 ---------------------PONTO 2 . ORDEM DO DIA------------------ 
 A Ordem do Dia foi a seguinte:----------------------------------------------------- 
Ponto 2.1 � Aprovação das Actas nºs. 15/2005, 16/2995, 17/2005 e 
18/2005--------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.2 � Requerimentos---------------------------------------------------------- 
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Ponto 2.3 �  Concurso Borba Florida/2005 � proposta de alteração à 
constituição do júri-------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.4 � Apresentação da Candidatura �II Curso Internacional de Verão                       
Agenda 21 Local-da Tradição à Inovação� ao Programa Leader +------------ 
Ponto 2.5 � Ratificação de Protocolo entre o Município de Borba e o 
Agrupamento de Escolas do Concelho de Borba--------------------------------- 
Ponto 2.6 � Atribuição de Subsídio à Comissão de  Festas de Nossa 
Senhora da Vitória � Barro Branco------------------------------------------------- 
Ponto 2.7� Actividades da Câmara------------------------------------------------- 
 
APROVAÇÃO DAS ACTAS Nº.S 15/2005, 16/2005, 17/2005 E 
18/2005---------------------------------------------------------------------  
 
Em virtude do vereador Artur João Rebola Pombeiro não estar presente 
nesta reunião, e à semelhança do que tem vindo a ser seguido, o Sr. 
Presidente propôs que a aprovação das actas acima referidas transitasse 
para a próxima reunião de Câmara. A proposta foi aceite pelo restante 
executivo.------------------------------------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.2 � REQUERIMENTOS---------------------------------- 
 
a) Pedido de autorização para libertação de ónus previsto nas alínea a) 
e b) das escrituras de 23 de Dezembro de 2002 e de 07 de Junho de 
2004------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente requerimento de Carlos Manuel Bilro Anselmo e João Paulo 
Patronilha Brinquete, na qualidade de Presidente e Tesoureiro da 
Direcção da firma Borccop � Cooperativa de Habitação, C.R.L., com sede 
na Praceta José Régio, nº.8 � Borba, adquirentes dos lotes de terreno 
identificados nas alíneas a) e b) da escritura de compra e venda celebrada 
no Notariado Privativo da Câmara Municipal de Borba em 23 de Dezembro 
de 2002, e dos lotes descritos na escritura de compra e venda celebrada no 
Notariado Privativo da Câmara Municipal de Borba em 07 de Junho de 
2004, solicitando autorização para que lhes seja libertado o ónus previsto 
nas referidas escrituras.-------------------------------------------------------------- 
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Analisado o pedido, bem como as escrituras anexas, a Câmara 
Municipal, deliberou por unanimidade, autorizar a libertação do 
referido ónus, devendo ser emitida certidão comprovativa.---------------- 
 
PONTO 2.3 �  CONCURSO BORBA FLORIDA/2005 � 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DO 
JÚRI------------------------------------------------------------------------  
 
Em 30 de Março de 2005 foram aprovadas as normas de participação para 
o concurso Borba Floria/2005, bem como a constituição do respectivo júri.- 
Propõe-se uma alteração à constituição do júri passando a ser a seguinte:--- 

1. Drª. Ondina Giga � Município de Borba----------------------------------- 
2. Engº. Nuno Cunha � JARAL------------------------------------------------ 
3. Dr. Bruno Prates � Município de Borba------------------------------------ 

O Sr. Presidente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.---------------------------------------------- 
 PONTO 2.4 � APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA �II 
CURSO INTERNACIONAL DE VERÃO: AGENDA 21 
LOCAL � DA TRADIÇÃO À INOVAÇÃO� AO 
PROGRAMA LEADER +---------------------------------------------- 
 
A Câmara Municipal, para efeitos de aprovação, propõe apresentar a 
Candidatura �II Curso Internacional de Verão: Agenda 21 Local da 
Tradição à Inovação� à Associação Monte no âmbito do Programa Leader 
+, cujo valor é de 20.498,09, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.------- 
O Sr. Presidente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua  aprovação.--------------------------------------------- 
 

PONTO 2.5 � RATIFICAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE BORBA E O AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DO CONCELHO DE BORBA------------------------- 
 
Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o Protocolo 
celebrado entre o Município de Borba e o Agrupamento de Escolas do 
Concelho de Borba, que tem como objectivo criar a parceria entre as duas 
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entidades com vista à implementação do ensino do Inglês no 1º. Ciclo do 
Ensino Básico no Concelho de Borba, cuja aprovação se propõe.------------- 
O vereador Humberto Ratado explicou o motivo que levou à ratificação 
deste protocolo. Referiu, então, que o mesmo teve que ser assinado dia 12 
de Agosto, porque o prazo de entrega era dia 16 de Agosto. O vereador 
falou ainda sobre os objectivos deste protocolo, referindo que os mesmos 
se prendem com a introdução do inglês no 1º Ciclo do Ensino Básico, tendo 
ainda salientado que as duas entidades intervenientes (Câmara Municipal e 
Agrupamento de Escolas) entendem que deveriam avançar com esta 
questão no início do ano lectivo 2005/2006, por considerarem ser 
importante para a comunidade escolar a necessidade e a importância do 
falar inglês. Informou que vão usufruir das aulas de inglês 149 alunos e a 
receita que vem do Ministério da Educação importa em 100 euros por 
aluno/ano, cabendo ao município estabelecer um contrato de avença com 
um professor de inglês para assegurar as aulas em todo o concelho.---------- 
Entretanto usou da palavra o vereador Joaquim Serra referindo que está de 
acordo com o vereador Humberto Ratado em alguns pontos, 
nomeadamente: os padrões europeus, o sistema educativo, a necessidade e 
a importância do falar inglês, etc. Porém, não está de acordo que os custos 
inerentes para esta acção sejam suportados pela autarquia, designadamente, 
os vencimentos dos professores. Perguntou se há algum reembolso destes 
vencimentos por parte do Ministério da Educação para as Câmaras. O 
vereador Humberto Ratado respondeu que, tal como acima referiu, esse 
reembolso importa em 100 euros por cada aluno por ano. Neste momento 
são 149 alunos o que dá origem a 14.490,00 euros. Acrescentou que a 
proposta acompanhada do protocolo com o Agrupamento de Escolas tinha 
que ser apresentada na DREA até 16 de Agosto, daí estar aqui para ratificar 
a sua assinatura. Só posteriormente, e no seguimento deste, será feito outro 
protocolo com o Ministério da Educação onde deverá ser estipulada essa 
quantia a reembolsar para o Município.-------------------------------------------- 
Entretanto o Sr. Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções ratificar o referido protocolo. Votaram a favor o Sr. Presidente e o senhor 
vereador Humberto Ratado. Abstiveram-se os senhores vereadores Joaquim 
José Serra Silva e Vicente Manuel Ameixa Ermitão porque, mesmo estando 
de  acordo com os princípios já enunciados, consideram que este protocolo 
deveria ter outro interveniente que se responsabilizasse pelo reembolso dos 
100 euros por aluno/ano, ou seja, este protocolo deveria ser tripartido pelo 
Município de Borba, pelo Agrupamento de Escolas e pela Direcção 
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Regional de Educação do Alentejo, em que cada entidade assumisse as suas 
responsabilidades. Entendem também que a responsabilidade da selecção 
do professor deveria ter um grande papel e um grande acompanhamento 
por parte do Agrupamento de Escolas.--------------------------------------------- 
Entretanto o vereador Humberto Ratado esclareceu ainda que o próprio 
Despacho nº.14735/2005, de 5 de Julho de 2005 diz que a proposta deve 
ser acompanhada com determinados elementos, nomeadamente, um 
protocolo entre o Agrupamento de Escolas e o Município, daí não ser 
tripartido. Só depois desta proposta ser aceite será celebrado outro 
protocolo entre o Município e o Ministério de Educação, daí a proposta ter 
sido apresentada nesse sentido.----------------------------------------------------- 
Ficará o mesmo arquivado em pasta anexa como documento nº.1.------- 
 
PONTO 2.6 � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMISSÃO 
DE  FESTAS DE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA � 
BARRO BRANCO------------------------------------------------------- 
 
A Câmara Municipal de Borba propõe atribuir o seguinte subsídio à 
Comissão de Festas de Nossa Senhora da Vitória � Barro Branco:------------ 
9�Apoio logístico;------------------------------------------------------------------ 
9�1.250 euros para pagamento da actuação da Banda Filarmónica do 

Centro Cultural de Borba e para apoio do fogo de artifício.-------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.7� ACTIVIDADES DA CÂMARA--------------------- 
 
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: referiu então que no período entre 03 a 16 de Agosto de 2005 
foi aprovada a 8ª Alteração Orçamental/2005 que importa em 72.350,00 
Euros tanto em reforço como em dedução de despesas correntes, e em 
167.350,00 Euros tanto em reforço da receita como em reforço de despesa 
de capital.------------------------------------------------------------------------- 
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Tendo em conta que o vereador Artur Pombeiro não esteve presente na 
reunião o Senhor Presidente distribuiu, para conhecimento do restante 
executivo, listagem com relação de processos aprovados, ao abrigo da 
subdelegação de competências, durante o período de 29/07/05 a 12/08/05.-- 
 
O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais 
de funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara 
participou:---------------------------------------------------------------------------- 
 
9�No Conselho de Administração da GESAMB para avançarem com a 

construção dos ecocentros;----------------------------------------------------- 
9�Nas Comemorações do 5º Aniversário do Grupo Cultural e Desportivo 

da Nora;--------------------------------------------------------------------------- 
9�Informou que tem tido diversos contactos com as Águas do Centro 

Alentejo sobre a questão das ETAR�S. Relativamente à ETAR de 
Santiago de Rio de Moinhos, tendo em conta que o projecto já está 
pronto, foi-lhe transmitido que está quase a arrancar.---------------------- 

9�Informou que, dia 18 de Agosto de 2005, vai iniciar-se a discussão 
pública do PDM.----------------------------------------------------------------- 

 
Relativamente ao pelouro das obras, o Senhor Presidente, informou o seguinte:------------------------------------------------------------------------------- 
 
9�Continuam as obras da Tapada do Anjinho, em termos de 

infraestruturas;------------------------------------------------------------------- 
9�Continuam as obras do Jardim Municipal, as quais gostariam que 

ficassem concluídas mas, embora isso não seja possível, encontram-se 
em fase bastante adiantada;---------------------------------------------------- 

9�Iniciou-se o alcatroamento no loteamento da Borprojecto;---------------- 
9�Fez-se uma abertura junto à Cooperativa de Olivicultores, na direcção 

Estremoz/Orada, para escoamento de trânsito.------------------------------ 
 
O Vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as seguintes informações:------------------------------------------------ 
 
9�Estão a ser feitos todos os preparativos para a realização das Festas de 

Agosto;---------------------------------------------------------------------------- 
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9�Está também a desenvolver-se algum trabalho para a realização da 
próxima edição da Festa da Vinha e do Vinho;----------------------------- 

9�Preparação para o Encontro e Exposição, previstos no Projecto Pirate-
já, que decorrerá durante os dias 2, 3 e 4 de Setembro/2005 em Borba. 
Esta iniciativa já ocorreu também em Évora, em Albuquerque e em 
Portalegre. Há uma série de actividades a desenvolver para as quais 
existe um limite entre 120 e 150 participantes que por norma são 
metade portugueses e outra metade espanhóis;------------------------------ 

9�Estão a decorrer as obras nas Escolas do Ensino Básico do concelho e, 
pelo acompanhamento que tem feito às obras e conversações com os 
técnicos, tudo indica que estarão prontas dentro dos prazos previstos.-- 

 
Entretanto o vereador Joaquim Serra colocou algumas questões 
nomeadamente:---------------------------------------------------------------------- 
 
9�Relativamente ao diário de tesouraria, perguntou se a entrada de 

duzentos e noventa e três mil euros, dia 16/08/05, se prende com a 
transferência do FEF-Fundo de Equilíbrio Financeiro, ao que o Sr. 
Presidente respondeu que sim.------------------------------------------------- 

9�Pediu que, na próxima reunião, lhe fosse facultada listagem de dívidas 
a fornecedores referentes ao mês de Julho e também a situação do 
endividamento à Banca.-------------------------------------------------------- 

9�No que concerne às obras do Jardim Municipal, e tendo em conta a 
tentativa que se tem feito para se concluírem, verificou a intervenção 
de empresas privadas � o vereador solicitou esclarecimentos sobre esta 
questão. O Sr. Presidente esclareceu que a intervenção de empresas 
privadas já estava prevista há muito tempo, nomeadamente a empresa 
de jardinagem. No que respeita às obras de construção civil foi feita 
uma requisição de serviços à empresa Borconstrói para a construção 
das escadas de acesso ao jardim municipal.---------------------------------- 

Na sequência desta informação, o vereador Joaquim Serra pediu que lhe 
fosse facultada cópia desta requisição de serviços, na próxima reunião de 
Câmara, bem como a que solicitou na última reunião referente à obra do 
Palacete dos Melos.----------------------------------------------------------------- 
Ainda no que respeita à informação dada pelo Sr. Presidente acerca da 
abertura junto à Cooperativa de Olivicultores para escoamento de trânsito, 
o vereador Joaquim Serra referiu que existia naquele local um terreno da 
Câmara que era suposto ser transferido para a Cooperativa de 
Olivicultores, tendo perguntado qual é agora o ponto da situação. O Sr. 
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Presidente informou que esta questão vai ter que ser renegociada com a 
Cooperativa de Olivicultores porque, em termos futuros, de acordo com o 
Plano de Pormenor da Zona Norte da Vila, está prevista alguma 
construção para aquele local. Por isso terá que haver uma redefinição em 
função do que tinha sido aprovado.----------------------------------------------- 
Entretanto o vereador Joaquim Serra lembrou o Sr. Presidente que em 
devido tempo pediu que lhe facultasse o enquadramento dos dois prédios 
em Plano Director Municipal e Planos de Urbanização, porque agora é 
preciso haver muito boa vontade da outra parte para entrar em 
renegociação de modo a perder. Contudo, há que aguardar para ver o que 
pode ser feito.------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
acta, composta por oito páginas que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 
e por mim, Aldina Vitória Bilro Vinhas do Maio, Assistente Administrativa 
Especialista que a redigi.------------------------------------------------------------- 


