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ATA Nº.2/2013 
REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BORBA 
REALIZADA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2013  

 
Aos dezasseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal de 
Borba, com a presença dos senhores vereadores, Hugo Alexandre Godinho 
Mendanha e Joaquim José Serra Silva, sob a presidência do Senhor Vice-
Presidente Humberto Luís Russo Ratado, em substituição do Senhor 
Presidente Ângelo João Guarda Verdades de Sá que, por motivos inerentes à 
autarquia, não esteve presente.------------------------------------------------------------------------------ 
Faltou à reunião a Senhora vereadora Rosa Maria Basílio Véstia, por questões 
profissionais relacionadas com a EP, S.A. 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, Coordenadora Técnica, da Câmara Municipal de Borba.----------- 
 
Movimento Financeiro ------------------------------ ---------------------------------------- 
 
Foi presente e distribuído o resumo de tesouraria do dia 15 de janeiro de 2013, 
que acusa um total de disponibilidades de 695.168,03 Euros.----------------------------- 
 
---------PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA- ------- 
 
Ponto 1.1 – Assuntos Gerais de Interesse para a aut arquia------------------ 
    
O Senhor Vice 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 Vice Presidente 
apresentou a ordem do dia.----------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------- 
 
A Ordem do dia foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do Dia------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.1111 – Aprovação da Ata nº.27/2012--------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2 – Empréstimo de Curto Prazo para o ano de 2013 para apoio a 
tesouraria – Aprovação de Minuta de Contrato------------------------------------------------------    
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.3333 – Atividades da Câmara------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº.27/2012------------ ----------- 
 
Previamente distribuída por todo o executivo estestestesteve presente a eve presente a eve presente a eve presente a AtaAtaAtaAta    nºnºnºnº. 2. 2. 2. 27/2012 7/2012 7/2012 7/2012 
que, depois de analisada, foi deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.que, depois de analisada, foi deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.que, depois de analisada, foi deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.que, depois de analisada, foi deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------ 
 
PONTO 2.2 – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO PARA O ANO 
DE 2013 PARA APOIO A TESOURARIA – APROVAÇÃO DE 
MINUTA DE CONTRATO--------------------------------- --------------------- 
 
Na sequência da deliberação de Câmara tomada em 05 de dezembro de 2012, 
a Assembleia Municipal em sessão ordinária de 28 de Dezembro de 2012, 
deliberou autorizar a contratação do empréstimo de curto prazo, para o ano de 
2013, para apoio a tesouraria, ao Banco Santander Totta.------------------------------------ 
Previamente distribuída por todo o executivo estPreviamente distribuída por todo o executivo estPreviamente distribuída por todo o executivo estPreviamente distribuída por todo o executivo esteveeveeveeve    ppppresente a minuta do resente a minuta do resente a minuta do resente a minuta do 
respetivo respetivo respetivo respetivo contrato, do qual constam as cláusulas contratuais propostas pelo contrato, do qual constam as cláusulas contratuais propostas pelo contrato, do qual constam as cláusulas contratuais propostas pelo contrato, do qual constam as cláusulas contratuais propostas pelo 
Banco Santander TottaBanco Santander TottaBanco Santander TottaBanco Santander Totta, para concretização do empréstimo a Curto Prazo até 
no montante de €250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) com a finalidade 
de ocorrer a dificuldades de tesouraria, que estque estque estque está á á á de acordo com a proposta de acordo com a proposta de acordo com a proposta de acordo com a proposta 
apresentada pela apresentada pela apresentada pela apresentada pela referida Instituição Bancária, cuja aprovação referida Instituição Bancária, cuja aprovação referida Instituição Bancária, cuja aprovação referida Instituição Bancária, cuja aprovação foi proposta foi proposta foi proposta foi proposta 
pelo Senhor Vice Presidente.pelo Senhor Vice Presidente.pelo Senhor Vice Presidente.pelo Senhor Vice Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Seguidamente o Senhor Seguidamente o Senhor Seguidamente o Senhor Seguidamente o Senhor Vice Vice Vice Vice Presidente coPresidente coPresidente coPresidente colocou a proposta à votação tendo locou a proposta à votação tendo locou a proposta à votação tendo locou a proposta à votação tendo 
sido, deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.sido, deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.sido, deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.sido, deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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PONTO 2.3 – ATIVIDADES DA CÂMARA------------------- -------------- 
    
O O O O Senhor Senhor Senhor Senhor vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, pelouros, pelouros, pelouros, 
prestou as seguintes Informações:prestou as seguintes Informações:prestou as seguintes Informações:prestou as seguintes Informações:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

• Apoio às atividades desenvolvidas no âmbito do projeto “Um Dia pela 
Vida” de apoio à Liga Contra o Cancro;---------------------------------------------------------  

• Está a agendar reuniões para, entre Janeiro e Fevereiro, poder reunir 
com as Associações do concelho. Pretende reunir com uma de cada vez, 
e se possível nas suas sedes, para ver os constrangimentos que possam 
existir e ver também de perto se as próprias sedes estão em boas 
condições, ou se necessitam de alguma intervenção, e fazer essas 
anotações;------------------------------------------------------------------------------------------------------    

• Preparação de algumas atividades que estão previstas, nomeadamente:  
o Convívio que está previsto com as Associações de Caçadores do 
concelho. Ver também se é possível realizar o Festival do Petisco, etc. 
Embora o orçamento seja curto, vamos fazendo o que está ao alcance 
das nossas possibilidades.--------------------------------------------------------------------------    

    
OOOO    Senhor vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou Senhor vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou Senhor vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou Senhor vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou     
asasasas    seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

• Junto à Adega Cooperativa – Ligação das águas pluviais que vêm do 
troço da Circular Externa de Borba;-------------------------------------------------------------- 

• Está uma equipa a colocar betuminoso para tapar remendos no 
concelho, e procedeu-se também à colocação de betuminoso numa 
azinhaga da aldeia da Nora;-------------------------------------------------------------------------- 

• No Loteamento da Horta do Rossio – estão a proceder ao arranjo do 
arruamento e espaço envolvente;------------------------------------------------------------------ 

• Continua a equipa na limpeza de bermas e valetas;------------------------------------- 
• Bairro da Casa do Povo – estão a proceder ao acesso a uma garagem 

que estava impedido devido a um espaço verde existente.-------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Antes de dar a reunião por encerrada o Senhor Vice 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 Vice Presidente deu a reunião por 
encerrada, pelas doze horas da qual se lavrou a presente ata, composta por 
quatro páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim, Aldina Vitória Bilro 
Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.------------------------------------------- 


