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ACTA Nº.2/2005 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BORBA REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2005  

 Aos dezanove dias do mês de Janeiro 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 e Vicente Manuel Ameixa Ermitão, sob a Presidência do Sr. Dr. 
Ângelo João Guarda Verdades de Sá,  Presidente da mesma Câmara.-------- 
Faltaram os senhores vereadores Artur João Rebola Pombeiro e Joaquim 
José Serra Silva e comunicaram que se encontravam doentes. As faltas 
foram colocadas 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 diário de tesouraria do dia dezoito de 
Janeiro de 2005, que acusa um total de disponibilidades de 690.410,25 
(seiscentos e noventa mil quatrocentos e dez euros e vinte cinco 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------ 
 ---PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA--- 
 Ponto 1.1 � Assuntos Gerais de interesse para a autarquia----------------- 
 
O Sr. 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 a apresentar uma proposta de alteração à 
Ordem do Dia.------------------------------------------------------------------------- 
 
Proposta de alteração à Ordem do Dia----------------------------------------- 
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O Sr. Presidente propôs uma alteração à Ordem do Dia de modo a incluir 
os seguintes pontos: �Indicação do representante da Câmara Municipal na 
Assembleia Geral da Associação ESTER�, �Abertura de Conta Bancária � 
Projecto Évora Distrito Digital� e � Alteração à deliberação camarária de 
24/11/04 relativamente ao ponto 2.12 � Compra e Venda de Parcela de 
Tereno�. Propôs ainda uma rectificação ao ponto 2.3 passando o mesmo a 
ter a seguinte redacção: �Rectificação às deliberações camarárias de 
10/03/04 relativamente aos pontos 2.3 (Compra e Venda de Imóvel) e 2.4 
(Permuta de Terrenos). Com a inclusão dos três pontos supramencionados 
o ponto 2.9 � Actividades da Câmara passará a ponto 2.12.-------------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, aprovar a alteração à Ordem do Dia.------------------------- 
 
--------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA --------------------- 
 A Ordem do Dia passou a ser a seguinte:------------------------------------------ 
Ponto 2.1� Aprovação das Actas nºs.24/2004 e 1/2005------------------------- 
Ponto 2.2 � Requerimentos---------------------------------------------------------- 
Ponto 2.3 � Rectificação às deliberações camarárias de 10/03/04 
relativamente aos pontos 2.3 (Compra e Venda de Imóvel) e 2.4 (Permuta 
de Terrenos)--------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.4 � Concurso Público para Execução da Empreitada da EM 508.4 � 
Beneficiação entre a EM 508 e Rio de Moinhos � Alteração da constituição 
da Comissão de Análise de Propostas---------------------------------------------- 
Ponto 2.5 � Ratificação de Protocolo celebrado entre o Ministério da 
Administração Interna, o Município de Borba e a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Borba---------------------------------------------- 
Ponto 2.6 � Aprovação da Carta Educativa--------------------------------------- 
Ponto 2.7 � Indicação do representante da Câmara Municipal para o 
Concelho Geral da GESAMB------------------------------------------------------- 
Ponto 2.8 � Alteração à Tabela de Taxas Licenças e Tarifas------------------- 
Ponto 2.9 � Indicação do representante da Câmara Municipal na 
Assembleia Geral da Associação ESTER----------------------------------------- 
Ponto 2.10 � Abertura de Conta Bancária � Projecto Évora Distrito Digital- 
Ponto 2.11 � Alteração à deliberação camarária de 24/11/04 relativamente 
ao ponto 2.12 � Compra e Venda de Parcela de Terreno------------------------ 
Ponto 2.12 � Actividades da Câmara----------------------------------------------- 
 
PONTO 2.1 � APROVAÇÃO DAS ACTAS Nºs.24/2004 E 
1/2005-----------------------------------------------------------------------  
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Tendo em conta que não estiveram presentes os vereadores Artur João 
Rebola Pombeiro e Joaquim José Serra Silva, o Sr. Presidente propôs que a 
aprovação das Actas nºs.24/2004 e 1/2005 transitasse para a próxima 
reunião de Câmara. A proposta foi aceite.----------------------------------------- 
 PONTO 2.2 � REQUERIMENTOS---------------------------------- 
 Foi apresentado o seguinte requerimento:----------------------------------------- 
 a) Pedido de informação prévia--------------------------------------------------- 
 Processo: 404/04---------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Carlos Miguel Moura Proença------------------------------------ 
Local: Faia � Matriz � Borba-------------------------------------------------------- 
Objecto do requerimento: Pedido de informação prévia � viabilidade de 
construção----------------------------------------------------------------------------- 
O requerente pretende saber a possibilidade de instalar um pórtico rolante, 
um pavilhão e um estaleiro de mármore, em dois prédios rústicos com 
3295.00 m2 (parte do Artigo 388-A) e  1734.00 m2 (parte do Artigo 389-A) 
dos quais é proprietário.-------------------------------------------------------------- 
Foi emitido parecer técnico que refere o seguinte: �à luz do Plano Director 
Municipal e de acordo com a carta de ordenamento, as parcelas estão na 
área destinada ao nó de ligação da variante à EN 255, contudo atendendo à 
classificação da área envolvente, classificam-se como Área Agricola 
Condicionada e Subterrâneos, sendo que na carta de condicionantes se 
incluem na Reserva Ecológica Nacional. Atendendo ao regulamento do 
plano e à legislação especifica, diz-se o seguinte:-------------------------------- 

��Os Subterrâneos - são constituídos por áreas com características 
hidrogeológicas específicas cuja elevada permeabilidade  e deficiente 
filtragem natural os torna altamente vulneráveis a acções de 
contaminação, estando identificados no âmbito da Reserva Ecológica 
Nacional, nestas áreas aplica-se o disposto no regime da REN.-------- 

��A Área Agrícola Condicionada - é constituída por solos incluídos na 
Reserva Agrícola Nacional e por outros solos com importância local, 
onde ocorrem condicionantes biofísicas, nomeadamente da Reserva 
Ecológica Nacional ou de protecção natural. Nos termos do Artigo 9º 
do Decreto-Lei n.º 196/89 de 14 de Junho, a construção em solos 
integrados na Reserva Agrícola Nacional é de caracter excepcional e 
carece de parecer da Comissão da RAN. Em relação à Reserva 
Ecológica Nacional, de acordo com o n.º 1 do Artigo 4º do Decreto-
Lei n.º 93/90 de 19 de Março, �são proibidas as acções de iniciativa 
pública ou privada que se traduzam em operações de loteamento, 
obras de urbanização, construção de edifícios, obras hidráulicas, vias 
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de comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto 
vegetal�.------------------------------------------------------------------------ 

Não tendo a pretensão acolhimento no Plano Director Municipal em 
eficácia, o requerente foi notificado da intenção de indeferir o pedido de viabilidade com base no parecer acima referido. Assim, de acordo 
com o previsto no artigo 100º do Decreto Lei n.º6/96 (Código 
Procedimento Administrativo), decorreu o prazo legal sem que o requerente 
se pronunciasse, pelo que se propõe o indeferimento do pedido de 
viabilidade.----------------------------------------------------------------------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, indeferir o pedido de viabilidade.------------------------------ 
 PONTO 2.3 � RECTIFICAÇÃO ÀS DELIBERAÇÕES 
CAMARÁRIAS DE 10/03/04 RELATIVAMENTE AOS 
PONTOS 2.3 (COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) E 2.4 
(PERMUTA DE TERRENOS)---------------------------------------- 
 Propõe-se que seja aprovada a seguinte rectificação às deliberações 
camarárias de 10/03/04 relativamente aos pontos 2.3 (Compra e Venda de 
Imóvel) e 2.4 (Permuta de Terrenos) �  onde se lê: �Rodrigo Joaquim Dias 
da Silva� deverá ler-se: �Construções Rodrigo, Ldª.�--------------------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, aprovar a referida rectificação.-------------------------------- 
 PONTO 2.4 � CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO 
DA EMPREITADA DA EM 508.4 � BENEFICIAÇÃO 
ENTRE A EM 508 E RIO DE MOINHOS � Alteração da 
Constituição da Comissão de Análise de Propostas--------------- 
 Tendo em conta que um dos elementos designados para a Comissão de 
Análise de Propostas para o Concurso Público acima referido, aberto por 
deliberação camarária de 29 de Setembro de 2004, se encontra de baixa por  
doença, propõe-se uma alteração à referida Comissão passando a mesma a 
ter a seguinte constituição:----------------------------------------------------------- 
Comissão de Análise de Propostas:----------------------------------------------- 
Presidente � Dr. Nuno Miguel Batalha Cavalheiro------------------------------- 
Engº. Carlos Manuel Burrica Pé-de-Ouro----------------------------------------- 
Engª Rosa Maria Basilio Véstia----------------------------------------------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, aprovar a referida alteração.----------------------------------- 
 PONTO 2.5 � RATIFICAÇÃO DE PROTOCOLO 
CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA 



Acta da Reunião Ordinária da CMB realizada em 19 de Janeiro de 2005 5 

ADMINISTRAÇÃO INTERNA, O MUNICÍPIO DE BORBA 
E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE BORBA----------------------------------------- 
 Foi celebrado Protocolo entre o Ministério da Administração Interna, o 
Município de Borba e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Borba, que tem por objectivo a comparticipação financeira 
da obra de ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Borba, a 
promover pela referida Associação.------------------------------------------------ 
Propõe-se a ratificação do referido Protocolo, que fica arquivado em pasta anexa como documento nº.1.----------------------------------------------- 
Entretanto o Sr. Presidente explicou a razão deste Protocolo ter vindo a 
ratificar. Referiu ter sido contactado pelo Sr. Secretário de Estado da 
Administração Interna que lhe perguntou se estava interessado em assinar o 
Protocolo entre o Ministério da Administração Interna e a Comissão 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Borba para ampliação do 
Quartel dos Bombeiros, e que a assinatura teria lugar no dia a seguir. Como 
é evidente a resposta que deu ao Sr. Secretário de Estado foi positiva, pois 
o objectivo do protocolo é para bem da vila de Borba. Acrescentou ainda o 
Sr. Presidente que estas obras só se fazem se tiverem cabimentação em 
PIDAC e poderá acontecer que o protocolo tenha sido assinado e que a 
obra não venha a ter essa cabimentação. Contudo pediu ao vereador 
Humberto Ratado que contacte o Sr. Comandante dos Bombeiros no 
sentido de o ajudar a tratar do concurso para a obra uma vez que a mesma 
vai ser promovida pela Associação Humanitária dos Bombeiros.------------- 
O Sr. Presidente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.---------------------------------------------- 
 
PONTO 2.6 � APROVAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA------ 
 
Tendo em conta o nº.1 do artº.19º do Decreto-Lei nº.7/2003, de 15 de 
Janeiro, a Câmara Municipal elaborou a Carta Educativa e propõe 
que a mesma seja submetida à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação.----------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente começou por informar que foi proposto pela Associação 
de Municípios do Distrito de Évora adjudicar a uma empresa a elaboração, 
em pacote, da Carta Educativa para os 14 Municípios do Distrito. Ponderou 
muito bem esta proposta e entendeu que, sendo uma proposta que lhe iria 
custar algum dinheiro, sendo uma proposta que poderia ser elaborada por 
técnicos da própria autarquia delegou no vereador Humberto Ratado que 
constituísse uma equipa, para fazer o trabalho. A equipa foi constituída dela 
fazendo parte, na altura, a Arqª Renata, a Drª Helena, o Sr. Paulo Massas e 
técnicos da DREA e o trabalho foi elaborado.  Neste momento, entre os 14 
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Municípios só existem três Cartas elaboradas: as de Borba, Estremoz e 
Mora que, curiosamente, são as que não adjudicaram o trabalho. Referiu 
que é obrigatório ter a Carta Educativa aprovada e que a mesma tem que 
ficar integrada em PDM. Como a Câmara de Borba está na fase da revisão 
do PDM a elaboração não atempada da mesma poderia atrasar o processo e 
não queria que isso acontecesse.---------------------------------------------------- 
Entretanto, o vereador Humberto Ratado, fez uma breve síntese de que se 
trata a Carta Educativa. Disse então que se trata de uma reestruturação de 
toda a Rede Educativa, que se prende com todos os projectos escolares que 
se fizeram (remodelação das EB1 e, futuramente a médio e longo prazo, 
sugerido pela DREA, a construção de nova EB2,3 que irá integrar as duas 
Escolas de Borba (EB1 e Jardins de Infância), cujo objectivo é fazer 
edifícios adequados e melhorar as condições em todos os aspectos). 
Informou que a Carta Educativa foi enviada para todos os membros do 
Conselho Municipal de Educação para receber sugestões e todos os 
pareceres foram favoráveis, tendo sido aprovada por unanimidade pelo 
Conselho. Neste momento falta ser aprovada pela Assembleia Municipal 
que é o Órgão que tem competência para tal, daí estar hoje nesta reunião 
para posterior envio àquele Órgão.------------------------------------------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido aprovada por maioria, 
com dois votos a favor e uma abstenção. Votaram a favor o Senhor 
Presidente Ângelo João Guarda Verdades de Sá e o Senhor vereador 
Humberto Luís Russo Ratado. Absteve-se o Senhor vereador Vicente Manuel Ameixa Ermitão, mais concretamente por ter recebido o 
documento em CD e não ter tido possibilidades de o analisar, daí não se 
encontrar devidamente esclarecido em relação ao assunto.--------------------- 
O referido documento fica arquivado em pasta anexa como documento 
nº.2.------------------------------------------------------------------------------------- 
 PONTO 2.7 � INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL PARA O CONSELHO GERAL DA 
GESAMB------------------------------------------------------------------  
 Foi remetido ofício da Associação de Municípios do Distrito de Évora, 
solicitando que a Câmara indique o seu representante para o Conselho 
Geral da GESAMB.------------------------------------------------------------------ 
Tendo em conta o estabelecido na alínea b) do Artº.18º da Secção IV dos 
respectivos estatutos propõe-se que seja indicado o representante para o 
Conselho Geral da GESAMB.------------------------------------------------------ 
Tendo a conta o estabelecido no nº.3 do artº.90º da Lei nº.169/99 de 18 de 
Setembro, com a nova redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 
propõe-se que a referida votação seja feita por escrutínio secreto.------------- 
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Assim, após votação por escrutínio secreto, foi eleito com três votos a 
favor o vereador Artur João Rebola Pombeiro para representar o Município no Conselho Geral da GESAMB.---------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

PONTO 2.8 � ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS, 
LICENÇAS E TARIFAS----------------------------------------------- 
 
Presente informação da Secção Administrativa � Serviço de Taxas e 
Licenças, propondo uma alteração à Tabela de Taxas, Licenças e Tarifas, 
que fica arquiva em pasta anexa como documento nº.3.------------------------- 
Tendo em conta a alínea a) do nº.6 do artº.64º, a Câmara Municipal 
propõe submeter a referida alteração à consideração da Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por maioria, 
com dois votos a favor e um voto contra a sua aprovação. Votaram a 
favor o Senhor Presidente Ângelo João Guarda Verdades de Sá e o 
Senhor vereador Humberto Luís Russo Ratado. Votou contra o vereador Vicente Manuel Ameixa Ermitão.----------------------------------- 
 
PONTO 2.9 � INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL NA ASSEMBLEIA GERAL DA 
ASSOCIAÇÃO ESTER-------------------------------------------------------- 
 
Tendo em conta o estabelecido no nº.2 do artº.7º dos respectivos Estatutos, 
propõe-se que seja indicado o representante da Câmara Municipal na 
Assembleia Geral da Associação ESTER � Associação para a Formação 
Tecnológica no Sector das Rochas Ornamentais e Industriais e que o 
mesmo seja indicado para o cargo de Secretário da Assembleia Geral desta 
Associação no triénio de 2004-2007.----------------------------------------------- 
Tendo a conta o estabelecido no nº.3 do artº.90º da Lei 169/99 de 18 de 
setembro, com a nova redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 
propõe-se que a referida votação seja feita por escrutínio secreto.------------- 
Assim, após votação por escrutínio secreto, foi eleito com três votos a 
favor o Senhor Presidente Ângelo João Guarda Verdades de Sá para 
representar o Município na Assembleia Geral da Associação ESTER, 
para o cargo de Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Associação no triénio de 2004-2007.---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO 2.10 � ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA � 
PROJECTO ÉVORA DISTRITO DIGITAL---------------------- 
 Presente informação técnica da área financeira referindo que no âmbito da 
adesão da autarquia de Borba ao projecto Évora Distrito Digital, 
dinamizado pela Associação de Municípios do Distrito de Évora no âmbito 
do Programa Operacional da Sociedade de Informação � POSI, é 
necessário proceder-se à abertura de uma conta bancária afecta 
exclusivamente para o efeito.-------------------------------------------------------- 
Face ao exposto, e nos termos do Artº.8º do Regulamento do Sistema de 
Controlo Interno da Câmara Municipal de Borba, propõe-se a abertura de 
conta bancária na Caixa Geral de Depósitos, destinada à realização de 
todos os movimentos financeiros no âmbito do referido projecto.------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
 PONTO 2.11 � ALTERAÇÃO À DELIBERAÇÃO 
CAMARÁRIA DE 24/11/04 RELATIVAMENTE AO 
PONTO 2.12 � COMPRA E VENDA DE PARCELA DE 
TERRENO----------------------------------------------------------------  
 A Câmara Municipal propõe alterar a deliberação camarária de 24 de 
Novembro de 2004, relativamente ao ponto 2.12 � Compra e Venda de 
Parcela de Terreno, passando o mesmo a ficar com a seguinte redacção: 
�Ponto 2.12 � Aquisição de Parcela de Terreno � Tendo em conta o 
alargamento da Estrada Barro Branco/Nora, a Câmara Municipal de Borba 
propõe adquirir uma parcela de terreno a desanexar do prédio misto, 
denominado �Herdade das Bouças�, com a área de 9.150 m2, inscrito na 
matriz sob o artigo 295º da secção H da freguesia de Rio de Moinhos, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Borba sob o nº.230 
A/190990, de que é proprietário M.M. Perés, Pedreiras e Serração de 
Mármores, Ldª. ----------------------------------------------------------------------- 
1 - Como contrapartida pela aquisição da referida parcela de terreno e já 
demarcada por consenso entre as partes através da implantação de estacas, 
e pelo arranque dos sobreiros e azinheiras do mesmo prédio que são 
necessários para o alargamento do actual caminho Barro Branco/Nora, o 
Município de Borba obriga-se:------------------------------------------------------ 

a) a executar até ao dia 30 de Setembro de 2005, ao longo de todo o 
traçado do caminho já asfaltado que liga a Igreja da Nossa Senhora 
da Vitória ao actual caminho entre o Barro Branco e a Nora e do lado 
esquerdo do mesmo, atentos os sentidos Sul/Norte e 
Poente/Nascente, e também ao longo de todo o traçado do caminho a 
alargar, que atravessa a Herdade de Boiças, do lado esquerdo deste, 
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atento o sentido Sul/Norte (Barro Branco/Nora), isto é, desde o seu 
início até ao limite da mesma propriedade, uma vedação com as 
seguintes características: murete com uma fiada em tijolo de cimento 
e implantação em cima deste de uma rede de arame zincado com 
1,20m de altura e duas fiadas de arame farpado com 20 cm de altura, 
fixados em tubagem galvanizada de 0,04m de diâmetro e espaçada 
de 3,0m em 3,0m; ------------------------------------------------------------ 

b) a executar até ao dia 30 de Setembro de 2005, a tapagem da pedreira 
que existe na parcela mais a Sul da Herdade das Boiças 
imediatamente antes do referido caminho já asfaltado, atento o 
sentido Barro Branco/Nora usando para tanto e prioritariamente a 
terra e os desperdícios de mármore que compõem o aterro 
actualmente existente dentro da propriedade junto a essa pedreira.---- 

2 � Todas as árvores que vierem a ser arrancadas, bem como as lenhas dos 
ramos que vierem a ter que ser cortados noutras árvores, são pertença da 
proprietária da Herdade das Boiças e deverão ser entregues a esta 
imediatamente após o respectivo arranque e corte, que ficam a cargo do 
Município sem prejuízo do direito de fiscalização pela proprietária.---------- 
3 � Na hipótese de incumprimento das obrigações atrás assumidas dentro 
do prazo consignado, o Município de Borba fica obrigado a indemnizar a 
proprietária M.M.Perés, pedreira e Serração de Mármores, Ldª., através do 
pagamento de 125.000 ¼� �FHQWR� H� YLQWH� FLQFR� PLO� (XURV��� FDVR� HP� TXH�
cessarão as obrigações de execução do muro e de tapagem da pedreira, 
obrigando-se então o Município a disponibilizar e entregar imediatamente o 
referido valor à proprietária sem necessidade de qualquer interpelação, 
acrescendo àquele valor, a partir de 1 de Outubro de 2005, juros moratórios 
à taxa de 12% ao ano�.--------------------------------------------------------------- 
O valor da presente aquisição, para o efeito de candidatura ao PORA � 
Programa Operacional Regional do Alentejo, atribuído pelo Município de 
Borba é de 7.625,00 Euros.---------------------------------------------------------- 
A proposta acima transcrita foi colocada à votação tendo sido 
aprovada por  maioria, com dois votos a favor e uma abstenção. 
Votaram a favor o Sr. Presidente Ângelo João Guarda Verdades de Sá 
e o Senhor vereador Humberto Luís Russo Ratado. Absteve-se o 
Senhor vereador Vicente Manuel Ameixa Ermitão.------------------------- 
 PONTO 2.12 � ACTIVIDADES DA CÂMARA------------------- 
 Despachos elaborados ao abrigo da delegação de competências da 
Câmara Municipal no Presidente da Câmara, entre 05 de Janeiro de 
2005 e 18 de Janeiro de 2005.----------------------------------------------------- 
 

O Sr. Presidente informou sobre os assuntos aprovados por despacho ao 
abrigo da delegação de competências da Câmara Municipal que lhe foram 
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delegadas. Referiu então que no período entre 05 e 18 de Janeiro de 2005 
foi aprovada a 1ª Alteração Orçamental do ano de 2005 no valor de 
347.000,00 Euros, tanto em receita como em despesa.-------------------------- 
 
Tendo em conta que o vereador Artur Pombeiro não se encontra presente, o 
Sr. Presidente entregou ao restante executivo, para conhecimento, listagem 
com relação de processos de obras particulares aprovados, ao abrigo da 
subdelegação de competências, durante o período de 03/01/05 a 14/01/05.- 
 O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais 
de funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara 
participou:--------------------------------------------------------------------------- 

 

9�Na reunião do Conselho Municipal de Educação;------------------------- 
9�Numa reunião com técnicos da Certoma, empresa a quem se adquiriu 

a varredoura urbana, na qual assistiu a uma demonstração de 
aspiradores urbanos e está a equacionar a hipótese de adquirir alguns 
aspiradores para o sector de higiene e limpeza.---------------------------- 

9� Numa reunião com a Empresa Águas do Centro Alentejo, sobre a 
ETAR de Rio de Moinhos;--------------------------------------------------- 

9�Numa reunião com um representante da EDC� Mármores e todos os 
proprietários dos terrenos do Alto dos Bacelos, onde se vai instalar a 
EDC. O Sr. Presidente informou que a maior parte das pessoas não 
gostam dos preços, mas já foi feita uma avaliação por um perito do 
Tribunal e aguarda-se agora uma resposta porque se não houver 
acordo só se poderá resolver com a expropriação dos terrenos;--------- 

9�Numa Conferência sobre �Planeamento Regional� na CCDRA;-------- 
9�Numa reunião, na CCDRA, sobre o Plano de Pormenor da Zona de 

Intervenção Norte da Vila que se encontra na fase final;----------------- 
9�Na reunião da Assembleia Intermunicipal da AMDE, com as Águas 

do Centro Alentejo sobre a questão das obras que se vão realizar e 
também da necessidade que há de se começar a proceder ao 
pagamento em termos de exploração do sistema. O Sr. Presidente 
informou que dia 27 vai realizar-se a 1ª inauguração, e vai trazer os 
valor das obras que vão fazer. Relativamente a esta questão o Sr. 
Presidente salientou que a questão da adesão quer ao sistema 
Multimunicipal, quer ao Sistema Intermunicipal, são questões 
políticas mas, independentemente disso, não tem dúvidas que se a 
Câmara Municipal de Borba tivesse aderido ao Sistema 
Intermunicipal não tinha capacidade para executar todas as obras que 
se vão executar nem com a rapidez com que as vão executar, nem 
sequer tinha capacidade económica para ir buscar o dinheiro.----------- 

Sobre este assunto o vereador Humberto Ratado referiu que esta questão é 
efectivamente uma questão política � são opções de quem dirige. Realçou 
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que foi bom Borba ter optado por aderir ao Sistema Multimunicipal, pois 
este sistema já está a dar garantias de trabalho e está a verificar-se o seu 
avanço, enquanto que os Municípios que aderiram ao Sistema 
Intermunicipal estão parados. Contudo, todos temos perfeito conhecimento 
que com o tempo têm que ser os munícipes a pagar, mas isso tanto 
acontecia num sistema como noutro.----------------------------------------------- 
9�O Sr. Presidente informou que durante o mês de Fevereiro vão entrar 

em obra: a ETAR de Borba e a substituição de condutas para a Orada 
(que já está marcada) e para Rio de Moinhos. Informou ainda que se  
pretende fazer uma candidatura para substituição da conduta entre 
Borba e Orada para abastecimento em baixa.-------------------------------- 

 
 No que respeita às actividades desenvolvidas no âmbito dos pelouros do 
vereador Artur Pombeiro, e dado este não estar presente, o Sr. Presidente 
informou sobre as obras em curso:------------------------------------------------ 

 
9�Arranjos Paisagísticos na Zona da Ribeira � Conclusão dos trabalhos;-- 
9�Remodelação da Rede de Águas da Nora � falta aplicar cerca de 200 a 

300 m de conduta;--------------------------------------------------------------- 
9�Arranjo Paisagístico no Largo dos Bombeiros Voluntários � está 

concluído;------------------------------------------------------------------------- 
9�Execução de uma rotunda, para resolver o problema do trânsito, 

quando se vem da Zona Industrial entre a EB2,3 e a Rua Monturo 
Alto.------------------------------------------------------------------------------- 

9�Continuam os trabalhos no Jardim Municipal;------------------------------ 
9�Iniciaram-se os trabalhos na estrada da Orada (de acesso à Peruzinha).- 
9�Continuam os trabalhos na cobertura do Palacete dos Melos;------------- 
9�Continuam os trabalhos no Cine-Teatro de Borba;------------------------- 
9�O Sr. Presidente informou que relativamente à questão do PT do 

Loteamento do Forno � Orada, a obra já foi adjudicada e terá início 
brevemente. Informou ainda que relativamente ao calcetamento, vai 
realizar-se uma reunião com o calceteiro, no próximo sábado, para 
planificar o trabalho.------------------------------------------------------------ 

 
O Vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, 
prestou as seguintes informações:----------------------------------------------- 
 

9�Reunião com o Maestro José Lobo e uma técnica da Câmara 
Municipal de Estremoz, para analisarem a possibilidade de realizar 
em Borba concertos sinfónicos, como por exemplo, Beethoveen, 
Mozart, etc.;--------------------------------------------------------------------- 

9�Apoio aos miúdos das Escolas EB1 e Jardins de Infância de Rio de 
Moinhos na iniciativa �Cantar às Janeiras�, que teve lugar dia 6 de 
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Janeiro frente ao edifício da Câmara. O apoio prestado foi em 
transportes e lanche;----------------------------------------------------------- 

9�Relembrou que no  próximo Domingo, dia 23 de Janeiro, vai  
realizar-se o �1º Passeio Avós e Netos� inserido na 3ª Estafeta � 
Circuito dos Mármores, organizado pela AMDE, Associação de 
Atletismo de Évora, e os quatro Municípios da Zona dos Mármores 
(Alandroal, Borba, Estremoz e Vila Viçosa). Cada um destes 
Municípios ficou de organizar uma iniciativa paralela e, neste caso,  
Borba organizou a iniciativa �Passeio Avós e Netos�. Já existem 
cerca de 60 inscrições para o passeio que, no fundo vai ser um 
passeio a decorrer nas artérias da vila, passando pela Praça e vão 
fazer outro tipo de actividades no Jardim Municipal. Pretende-se com 
este evento  aproximar as gerações e encontrar uma forma de 
diversão;------------------------------------------------------------------------- 

9�Informou que está a decorrer um Curso de Enologia, no Celeiro da 
Cultura. Este curso não foi promovido pela Câmara, apenas foi 
solicitado o espaço para a sua realização. Conta com cerca de duas 
dezenas de formandos e decorrerá até Março, com a possibilidade de 
interrupções quando houver necessidade de ocupação do espaço por 
parte da autarquia;------------------------------------------------------------- 

9�O vereador informou que o Espaço Internet tem estado a funcionar 
muito bem. Neste momento, já supera cerca de 600 utilizadores e, 
desde a sua inauguração (Maio de 2004), já se efectuaram 9.000 
consultas. Informou que o espaço é visitado por muitas pessoas que 
vêm do exterior e que muito o têm elogiado. Isto acontece porque 
existe um sistema de controlo (criado logo no início o sistema de base 
de dados) o que não acontece em muitos espaços Internet que depois 
acabam por gerar confusão. Realçou, porém, que hoje pode dizer que 
existe ali um espaço com um funcionamento muito bom onde todas 
as pessoas podem aprender.-------------------------------------------------- 

 
Entretanto o vereador Vicente Ermitão chamou a atenção para as seguintes 
questões:-------------------------------------------------------------------------------- 
9�A azinhaga de acesso ao Loteamento do Forno-Orada que, como já se 

devem ter apercebido, fica uma passagem muito estreita. Considerando 
tratar-se de um acesso bastante limitado, onde não há visibilidade e 
que se torna perigoso; considerando que as obras do Loteamento estão 
a decorrer, gostaria que a Câmara tentasse resolver esta questão, nem 
que para isso tenha que recorrer à expropriação.---------------------------- 

Relativamente a esta questão o Sr. Presidente informou que, já há algum 
tempo falou com o proprietário do terreno e, a ideia com que ficou foi de 
que os proprietários são irmãos e não se relacionam muito bem uns com os 
outros. Informou que passou há pouco tempo ao local e de facto o vereador 
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Vicente Ermitão tem razão quando refere que se trata de um acesso 
bastante limitado. Contudo, vai falar com os proprietários e tentar 
confrontá-los para ver o que se pode fazer.---------------------------------------- 
9�Perguntou se a obra da estrada da Penuzinha contempla alguns 

pontões, pois existem alguns locais onde têm que ser feitos.-------------- 
O Sr. Presidente informou que a questão dos pontões está contemplada na 
candidatura e já falou com a Engª Rosa Véstia para ir fiscalizar a obra e ver 
todas essas questões.------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de dar a reunião por encerrada o Sr. 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 Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião, pelas doze horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta, 
composta por treze  páginas que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por 
mim, Aldina Vitória Bilro Vinhas do Maio, Assistente Administrativa 
Especialista que a redigi.------------------------------------------------------------- 


