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 ACTA Nº.21/2011 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

 MUNICIPAL DE BORBA  
REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2011  

 
Aos trinta e um dias do mês de Agosto do ano de dois mil e onze, 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, Rosa Maria Basílio Véstia e Joaquim José Serra 
Silva, sob a presidência do Senhor 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 ------------------------------ ---------------------------------------- 
    
Foi presente e distribuído o resumo de tesouraria do dia 30 de Agosto de 2011, 
que acusa um total de disponibilidades de 1.488.400,29 Euros.---------------------------  
 
--------PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-- ------- 
    
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.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Não tendo sido apresentado nenhum assunto o Senhor Presidente apresentou 
a ordem do dia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                 
------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------- 
 
A Ordem do dia foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. Ordem do Dia Ponto 2. Ordem do Dia Ponto 2. Ordem do Dia Ponto 2. Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ponto 2.1 Ponto 2.1 Ponto 2.1 Ponto 2.1 – Aprovação da Acta Nº.20/2011------------------------------------------------------------ 
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PontPontPontPonto 2.2 o 2.2 o 2.2 o 2.2 ––––    Requalificação da Escola Padre Bento Pereira e Centro Escolar, 1º 
Ciclo e Pré-Escolar – Prorrogação do Prazo para Adjudicação – Ratificação do 
Despacho----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3 – Aprovação de Candidatura a apoios à conservação e beneficiação 
de habitações a pessoas carenciadas.------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.4 4 4 4 ––––    Aquisição de Prédio Rústico---------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.5Ponto 2.5Ponto 2.5Ponto 2.5 – Actividades da Câmara------------------------------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ACTA Nº. 20/2011---------- --------- 
 
Previamente distribuída por todo o executivo foi presente a Acta nº.20/2011 foi presente a Acta nº.20/2011 foi presente a Acta nº.20/2011 foi presente a Acta nº.20/2011 
que depois de analisada, foi deliberado, por maioria, com três votos a favor e que depois de analisada, foi deliberado, por maioria, com três votos a favor e que depois de analisada, foi deliberado, por maioria, com três votos a favor e que depois de analisada, foi deliberado, por maioria, com três votos a favor e 
duas duas duas duas abstençabstençabstençabstenções aões aões aões a    sua aprovaçãosua aprovaçãosua aprovaçãosua aprovação.------------------------------------------------------------------------- 
Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores Humberto Luís 
Russo Ratado e Rosa Maria Basílio Véstia. Abstiveram-se os senhores 
vereadores Artur João Rebola Pombeiro e Joaquim José Serra Silva por não 
terem participado na reunião.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.2 –_REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PADRE 
BENTO PEREIRA E CENTRO ESCOLAR, 1º CICLO E PRÉ-
ESCOLAR – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 
ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO-------------- ------- 
 
Presente o Despacho do Presidente da Câmara, proferido em 18 de Agosto de 
2011, que deferiu o pedido do Júri do Concurso Público para a Empreitada de 
Requalificação da Escola Padre Bento Pereira e Centro Escolar, 1º Ciclo e Pré-
Escolar, para prorrogação do prazo para adjudicação, atendendo à 
complexidade técnica das propostas.--------------------------------------------------------------------- 
Assim, por proposta do SenAssim, por proposta do SenAssim, por proposta do SenAssim, por proposta do Senhor Presidente, hor Presidente, hor Presidente, hor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por a Câmara Municipal deliberou, por a Câmara Municipal deliberou, por a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, ratificar o referido despacho.unanimidade, ratificar o referido despacho.unanimidade, ratificar o referido despacho.unanimidade, ratificar o referido despacho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ficará cópia do mesmo arquivada em pasta anexa como documento nº.1.--------- 
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PONTO 2.3 – APROVAÇÃO DE CANDIDATURA A APOIOS Á 
CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÕES A 
PESSOAS CARENCIADAS-------------------------------- ------------------- 
 
Tendo em conta informação técnica, no âmbito do Regulamento de Apoio à 
Conservação e Beneficiação de Habitações de Pessoas Carenciadas do 
Município de Borba, foi presente uma candidatura cujo requerente é o Senhor 
José Carlos Massas Ferrão, residente na Rua das Buscanhas, nº.35 – Nora – 
rio de Moinhos – Borba, que tem por objectivo o apoio à beneficiação da 
moradia própria (conclusão de instalação sanitária) com atribuição dos 
materiais, no valor de 720 €, orçamentado pelos serviços do Gabinete de Obras 
Municipais, conforme informação anexa.-------------------------------------------------------------- 
Tendo em conta informação técnica Tendo em conta informação técnica Tendo em conta informação técnica Tendo em conta informação técnica (cuja cópia se arquiva em pasta anexa 
como documento nº.2), e por proposta do Senhor vereador Humberto Ratado , e por proposta do Senhor vereador Humberto Ratado , e por proposta do Senhor vereador Humberto Ratado , e por proposta do Senhor vereador Humberto Ratado 
deverá ser atribuído um apoio deverá ser atribuído um apoio deverá ser atribuído um apoio deverá ser atribuído um apoio (em materiais) (em materiais) (em materiais) (em materiais) até até até até 80% do orçamento 80% do orçamento 80% do orçamento 80% do orçamento 
apresentado na sequência da vistoria à habitaçapresentado na sequência da vistoria à habitaçapresentado na sequência da vistoria à habitaçapresentado na sequência da vistoria à habitação.ão.ão.ão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Seguidamente o senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, por unanimidade, a sdeliberado, por unanimidade, a sdeliberado, por unanimidade, a sdeliberado, por unanimidade, a sua aprovação.ua aprovação.ua aprovação.ua aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    
PONTO 2.4 – AQUISIÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO------------ ---------- 
 
Tendo em vista a construção da variante de acesso ao Centro de Saúde, e após 
troca de correspondência entre a Câmara Municipal e a proprietária do prédio 
a adquirir, o Senhor Presidente propôs ao Senhor Presidente propôs ao Senhor Presidente propôs ao Senhor Presidente propôs a aquisição daquisição daquisição daquisição do prédio rústico o prédio rústico o prédio rústico o prédio rústico 
denominado “Olival Estreidenominado “Olival Estreidenominado “Olival Estreidenominado “Olival Estreito” com a área de 1.825 m2, inscrito sob o artigo 142, to” com a área de 1.825 m2, inscrito sob o artigo 142, to” com a área de 1.825 m2, inscrito sob o artigo 142, to” com a área de 1.825 m2, inscrito sob o artigo 142, 
secção C, na freguesia Matriz, secção C, na freguesia Matriz, secção C, na freguesia Matriz, secção C, na freguesia Matriz, descrito na Conservatória do Registo Predial de descrito na Conservatória do Registo Predial de descrito na Conservatória do Registo Predial de descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Borba sob o número 0Borba sob o número 0Borba sob o número 0Borba sob o número 01671/9812211671/9812211671/9812211671/981221,,,, pelo valor de pelo valor de pelo valor de pelo valor de 9.19.19.19.125,00 Euros, a25,00 Euros, a25,00 Euros, a25,00 Euros, a    Anália Anália Anália Anália 
Maria Bento Godinho PécurMaria Bento Godinho PécurMaria Bento Godinho PécurMaria Bento Godinho Pécurto Bilro.to Bilro.to Bilro.to Bilro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido delibeSeguidamente colocou a proposta à votação tendo sido delibeSeguidamente colocou a proposta à votação tendo sido delibeSeguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por rado, por rado, por rado, por 
unanimidade, a sua apunanimidade, a sua apunanimidade, a sua apunanimidade, a sua aprovação.rovação.rovação.rovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PONTO 2.5 – ACTIVIDADES DA CÂMARA------------------ ------------- 
  

O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais de 
funcionamento e gestão, desde a últimfuncionamento e gestão, desde a últimfuncionamento e gestão, desde a últimfuncionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:a reunião de Câmara participou:a reunião de Câmara participou:a reunião de Câmara participou:----------------------------------------    
    

• Numa reunião na Protecção Civil, na qualidade de Presidente da Câmara 
e de Presidente da CIMAC, onde foram apresentados os meios de 
combate aos incêndios;-------------------------------------------------------------------------------- 

• Numa reunião na REFER para tratar assuntos relacionados com o Plano 
de Pormenor da Ecopista.----------------------------------------------------------------------------- 
 

O veO veO veO vereador Artur Pombeiro, relativamente aos reador Artur Pombeiro, relativamente aos reador Artur Pombeiro, relativamente aos reador Artur Pombeiro, relativamente aos seus pelouros, prestou as seus pelouros, prestou as seus pelouros, prestou as seus pelouros, prestou as 
seguintes Informações:seguintes Informações:seguintes Informações:seguintes Informações:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Conclusão dos trabalhos no Edifício dos Paços do Concelho;-------------------- 
• Montagem de escadaria no Loteamento da Tapada do Clérigo. Aguarda-

se agora disponibilidade para calcetar os passeios;-----------------------------------    
• Corte de pastos na freguesia de Rio de Moinhos, antes da realização das 

Festas;------------------------------------------------------------------------------------------------------    
• Corte de pastos também na freguesia de Orada, em toda a parte que 

estava em falta, nomeadamente, na zona entre o pavilhão e o ribeiro 
fundo;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

• Ribeira de Borba – Continua a construção da valeta para drenagem de 
águas, faltando fazer a travessia para a horta do Gil para a seguir se 
proceder à pavimentação;----------------------------------------------------------------------------    

• Apoio logístico às Festas de Rio de Moinhos, Orada, Senhor Jesus dos 
Aflitos, Nossa Senhora da Vitória (Barro Branco);---------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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O vereador Humberto RatadoO vereador Humberto RatadoO vereador Humberto RatadoO vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as , relativamente aos seus pelouros, prestou as , relativamente aos seus pelouros, prestou as , relativamente aos seus pelouros, prestou as 
seguintes informaçõesseguintes informaçõesseguintes informaçõesseguintes informações:------------------------------------------------------------------------------------------- 
    
• Realizaram-se as Festas do Senhor Jesus dos Aflitos e prestou-se todo o 

apoio logístico;----------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Preparação dos trabalhos para o arranque do novo ano lectivo – 

preparação das AEC’s, acção social escolar, prolongamento dos 
horários, transportes, etc.------------------------------------------------------------------------------ 

• Continuação dos trabalhos de preparação para a próxima edição da 
Festa da Vinha e do Vinho.-------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 páginas, que por ele vai ser assinada e por mim Aldina Vitória 
Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.---------------------------------- 
 
 

O Presidente da Câmara  
___________________________ 

 
A Coordenadora Técnica  

___________________________ 
 


