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ACTA Nº.19ACTA Nº.19ACTA Nº.19ACTA Nº.19/2009/2009/2009/2009    

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  
MUNICIPAL DE BORBA  

 REALIZADA NO DIA 2 DE SETEMBRO DE 2009  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Aos dois dias do mês de Setembro do ano de dois mil e nove, 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, Humberto Luís Russo Ratado e Rosa Maria Basílio Véstia e 
Joaquim José Serra Silva 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, Coordenadora Técnica da Câmara Municipal de 
Borba.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Movimento Financeiro ------------------------------------------------------------- 
 
Esteve presente e foi distribuído o resumo de tesouraria do dia 1 de 
Setembro de 2009, que acusa um total de disponibilidades de €556.443,80 
(quinhentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e três euros 
e oitenta 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 começou por 
apresentar  uma Tomada de Posição sobre a Construção da Linha de 
TGV – Elvas/Lisboa. Informou que a mesma foi aprovada, ontem a título 
pessoal, numa reunião em Elvas entre Autarcas e Associações Empresariais 
do Alentejo e da Extremadura, e propôs ao executivo a sua aprovação, 
bem como o seu envio aos órgãos competentes.------------------------------- 
A Tomada de Posição foi analisada pelo executivo e seguidamente o 
Senhor Presidente colocou-a à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, aprová-la e enviá-la para: Grupos Parlamentares dos 
Partidos representados na Assembleia da República, Senhor Primeiro 
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Ministro, Senhor Presidente da Assembleia da República, Ministério das 
Obras Públicas Transportes e Comunicações e Governo Civil do Distrito de 
Évora.----------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente perguntou ao restante executivo se tinham mais algum 
assunto para apresentar neste período. Nada tendo sido apresentado, o 
Senhor Presidente apresentou a ordem do dia.------------------------------------ 
 
--------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA---------------------- 
 
A Ordem do dia foi a seguinte:------------------------------------------------------ 
Ponto 2.1 – Aprovação das Actas nºs.17/2009 e 18/2009----------------------- 
Ponto 2.2 – Aprovação dos projectos de infraestruturas do Loteamento 
Canos de Água Nova ---------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.3 –  Empréstimos a Médio e Longo Prazos ao abrigo do PREDE – 
Programa de Regularização extraordinária de dívidas do Estado - 
Aprovação de Cláusulas Contratuais ---------------------------------------------- 
Ponto 2.4 – Alteração ao Regulamento das Feiras e Mercados do 
Município de Borba------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.5 – Apoio à Comissão de Festas de Nossa Senhora da Vitória – 
Barro Branco--------------------------------------------------------------------------
Ponto 2.6 – Actividades da Câmara------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DAS ACTAS Nº.17/2009 e 
18/2009 --------------------------------------------------------------------- 
 
Previamente distribuídas por todo o executivo, foram presentes as actas 
nº.s 17/2009 e 18/2009 que, depois de analisas e introduzidas pequenas 
correcções, foram aprovadas por unanimidade.------------------------------ 
 
PONTO 2.2 – APROVAÇÃO DOS PROJECTOS DE 
INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO CANOS DE 
ÁGUA NOVA ----------------------------------------- ------------------- 
 
Presente os Projectos de Infraestruturas para a operação de 
loteamento Canos de Água Nova – Borba, de que é requerente João 
Cândido Simões de Deus.---------------------------------------------------------- 
Tendo em conta informações técnicas (que se arquivam em pasta anexa 
como documentos nº.1) os Projectos de Infraestuturas (Drenagem de 



 
M U N I C Í P I O    D E    B O R B A 

Praça da República - 7150-249 Borba . Telef.: 268 891 630 . Fax: 268 894 806 . e-mail: angelo.sa@cm-borba.pt 
http://www.cm-borba.pt  -  Contribuinte n.º 503 956 546 

Acta da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada no dia 02 de Setembro de 2009 3 

águas residuais domésticas, Drenagem de águas residuais pluviais, 
Abastecimento de água, Rede viária, infraestruturas eléctricas, 
infraestruturas de telecomunicações, infraestruturas de gás e Arranjos 
exteriores) estão conforme a legislação e normas em vigor, devendo ser 
estabelecido o seguinte:------------------------------------------------------------- 

• O prazo para conclusão das obras é de 3 meses----------------------- 
• O montante da caução destinada a assegurar a boa e regular 

execução das obras é de 108.863,00 € (cento e oito mil oitocentos e 
sessenta e três euros)--------------------------------------------------------- 

• A execução das obras de urbanização deve cumprir o disposto no 
regime da gestão de resíduos da construção e demolição – D.L. 
nº.46/2008 de 12 de Março.------------------------------------------------ 

Assim, de acordo com as informações supramencionadas, e depois de 
analisados os referidos projectos o Senhor Presidente propôs a 
aprovação das infraestruturas do Loteamento Canos de Água Nova – 
Borba.---------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.3 - EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO 
PRAZOS AO ABRIGO DO PREDE – PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS DO 
ESTADO – APROVAÇÃO DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS --------------------------------------- ----------------- 
 
Na sequência da deliberação de Câmara tomada em 05 de Agosto de 2009, 
a Assembleia Municipal em sessão extraordinária de 26 de Agosto de 2009, 
deliberou autorizar, ao abrigo do PREDE, a contratação de Empréstimos de 
Médio e Longo Prazo no montante de € 1.760.079,00 (€ 1.056.047,00 ao 
Santander Totta e € 704.032,00 ao Estado, através da Direcção-Geral 
de Tesouro e Finanças)------------------------------------------------------------- 
Foram presentes os respectivos contratos (cujas cópias se arquivam em 
pasta anexa como documentos nº.2) do qual constam as cláusulas 
contratuais propostas pelo Banco Santander Totta, S.A., e pelo Estado 
Português, para concretização dos Empréstimos de Médio e Longo Prazo 
acima referidos, que estão de acordo com a proposta apresentada pelas 
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referidas Instituições, cuja aprovação foi proposta pelo Senhor 
Presidente.---------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo 
sido deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto 
contra, a sua aprovação. Votaram a favor o Senhor Presidente e os 
Senhores vereadores Artur João Rebola Pombeiro, Humberto Luís Russo 
Ratado e Rosa Maria Basílio Véstia. Votou contra o Senhor vereador 
Joaquim José Serra Silva pelos motivos invocados aquando da deliberação 
da contratação dos referidos empréstimos.---------------------------------------- 
 
PONTO 2.4 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DAS 
FEIRAS E MERCADOS DO MUNICÍPIO DE BORBA--------  
 
Presente informação do Coordenador Técnico dos serviços de taxas e 
licenças, propondo uma alteração ao Regulamento das Feiras e Mercados 
do Município e Borba.--------------------------------------------------------------- 
A presente proposta de alteração (que se arquiva em pasta anexa como 
documento nº.3) que passará a constar do regulamento em vigor, consiste 
no seguinte:--------------------------------------------------------------------------- 
• Inclusão do nº.3) no Artigo 6º (Realização das Feiras);--------------------- 
• Exclusão do nº.3) do Artigo 15º (âmbito pessoal);--------------------------- 
• Alteração da redacção da alínea b) do nº.3) do Artigo 58ª (Obrigações e 

proibições).------------------------------------------------------------------------- 
Tendo em conta o estipulado no artº.118º do CPA, a Câmara 
Municipal depois de apreciar a alteração ao regulamento acima 
referido deverá submetê-la a discussão pública, durante o período de 
30 dias para recolha de sugestões.----------------------------------------------- 
Decorrido o prazo acima referido, e tendo em conta alínea a) do nº.6 do 
artigo 64º da Lei nº.169/99, com a redacção dada pela Lei nº.5-A/2002, de 
11 de Janeiro, deverá a Câmara Municipal submeter a referida alteração à 
aprovação da Assembleia Municipal, para posterior publicação em Diário 
da República ou em Boletim Municipal, nos termos do artº.118º do CPA.--- 
Depois de apreciada a referida proposta de alteração, o Senhor residente 
colocou-a à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, submetê-
la a discussão pública, durante o período de 30 dias, para recolha de 
sugestões.------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
M U N I C Í P I O    D E    B O R B A 

Praça da República - 7150-249 Borba . Telef.: 268 891 630 . Fax: 268 894 806 . e-mail: angelo.sa@cm-borba.pt 
http://www.cm-borba.pt  -  Contribuinte n.º 503 956 546 

Acta da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada no dia 02 de Setembro de 2009 5 

PONTO 2.5 – APOIO À COMISSÃO DE FESTAS DE 
NOSSA SENHORA DA VITÓRIA – BARRO BRANCO-------  
 

Tendo em conta o apoio solicitado pela Comissão de Festas de Nossa 
Senhora de Vitória – Barro Branco (que se arquiva em pasta anexa como 
documento nº 4) 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, e como o Senhor Presidente se 
considerou impedido, não participando na discussão nem na votação 
deste ponto, o senhor Vice-Presidente propôs:-------------------------------- 

• Pagamento na totalidade do valor dos serviços prestados pela 
Banda Filarmónica do Centro Cultural de Borba (1.000,00 €);----- 

• Pagamento dos serviços prestados pelo Grupo Recordar (600,00 
€);---------------------------------------------------------------------------- 

• Apoio logístico.------------------------------------------------------------ 
Seguidamente o Senhor Vice-Presidente colocou a proposta à votação 
tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.----------------- 

 

PONTO 2.6 – ACTIVIDADES DA CÂMARA------------------ --- 
 
O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais 
de funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara 
participou: ---------------------------------------------------------------------------- 

 
� Na Inauguração do Centro de Saúde de Borba;--------------------- 
� Numa reunião em Elvas, entre Autarcas e Associações 

Empresariais do Alentejo e da Extremadura, onde foi aprovada, a 
título pessoal, a “Tomada de Posição” sobre a construção da 
Linha de TGV – Elvas/Lisboa, presente no período de antes da 
Ordem do dia.------------------------------------------------------------- 

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

� Continuação dos trabalhos na zona envolvente das Piscinas 
Cobertas;------------------------------------------------------------------- 

� Limpeza das lamas na ETAR do Barro Branco;---------------------- 
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� Continuação do corte de pastos – ceifa manual;---------------------- 
� Pinturas exteriores, nomeadamente, na zona da Cerca, varandas 

na Rua de  São Francisco, etc.;----------------------------------------- 
� Asfalto na junção das duas estradas que dão acesso à Igreja de 

Nossa Senhora da Vitória – Barro Branco;--------------------------- 
� Apoio às Festas.----------------------------------------------------------- 

. O vereador Artur Pombeiro entregou ao restante executivo, para 
conhecimento, listagem com relação de processos de obras particulares, 
aprovados por despacho (durante o período de 14/08/09 a 28/08/09) ao 
abrigo da subdelegação de competências, que lhe foi conferida em 25 de 
Outubro de 2005. Ficará arquivada cópia da referida listagem em pasta 
anexa.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, 
prestou as seguintes informações:----------------------------------------------- 
 

� Preparação do arranque do novo ano lectivo, nomeadamente a 
contratação do pessoal para as AEC (Actividades de  
Enriquecimento Curricular) e pessoal não docente, no âmbito dos 
Acordos de Colaboração que foram celebrados com a Direcção 
Regional de Educação;--------------------------------------------------- 

� Reunião com a Direcção Regional do Alentejo que, também, no 
âmbito do arranque do ano lectivo pretendem avançar com uma 
iniciativa sobre a demonstração das Actividades de 
Enriquecimento Curricular (música, inglês e actividade física) 
que está programada para a próxima semana;------------------------ 

� Início dos preparativos para a Festa da Vinha e do Vinho;--------- 
 
O vereador Joaquim Serra colocou a seguinte questão:--------------------- 
 

� Arranjos no Largo dos Combatentes – quis saber se os trabalhos 
foram efectuados pela Junta de Freguesia ou pela Câmara 
Municipal.---------------------------------------------------------------------- 

O vereador Artur Pombeiro informou que, embora alguns trabalhos 
fossem realizados pela Junta de Freguesia, os custos inerentes à obra 
foram processados pela Câmara Municipal.----------------------------------- 
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� Chamou ainda a atenção do Senhor Presidente para a questão que 
colocou na última reunião de Câmara, que está registada em acta, 
sobre o Pavilhão de Eventos (se existe algum diferendo entre a 
Câmara e a empresa adjudicatária) e que o Senhor Presidente 
respondeu, não ter conhecimento de nada, no entanto iria certificar-
se junto do Chefe de Divisão.-----------------------------------------------                                                                                                                                                                             

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 encerada, pelas doze horas e trinta minutos, da 
qual se lavrou a presente acta, composta por sete páginas, que 
por ele vai ser assinada e por mim Aldina Vitória Bilro 
Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.- 


