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 ACTA Nº.23/2005 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BORBA REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2005 
 
Aos vinte e oito dias do mês de Setembro 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, Artur João Rebola Pombeiro, 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.------------------ 
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 vinte e sete de 
Setembro de 2005, que acusa um total de disponibilidades de 358.063,60 
(trezentos e cinquenta e oito mil sessenta e três euros e sessenta 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, tendo em conta que esta é a 
última reunião antes das eleições autárquicas, desejou o todos os eleitos 
uma boa campanha eleitoral e que a mesma decorra pela positiva. Referiu 
que não pretende aqui fazer nenhum balanço do mandato, mas quer frisar 
que reconhece que em determinadas situações houve algumas discussões 
que não foram as melhores. Por isso, se houve alguma vez algum �mau 
trato�, apenas lhe resta pedir desculpa.-------------------------------------------- 
Seguidamente usou da palavra o vereador Vicente Ermitão que, não 
sabendo se esta é a última reunião com este executivo, agradeceu a maneira 
como sempre foi tratado nesta casa, que pensa ter sido a mesma como ele 
também tratou todos os seus companheiros. Desejou a todos um grande 
êxito, e que todos trabalhem bem, porque ao fim e ao cabo continuam todos 
a ser  as mesmas pessoas. Lembrou que não se esqueçam do trabalho que 
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têm pela frente que no fundo são os compromissos que assumem para com 
a população. �Gostei de trabalhar com todos vós, penso ter desempenhado 
bem o meu papel � dei-me ao respeito e fui respeitado. Agora, por opção 
minha, pensei parar.�----------------------------------------------------------------- 
Interveio o vereador Artur Pombeiro desejando, tal como o Sr. Presidente 
referiu, que a campanha eleitoral corra sem provocações, que cada partido 
político faça a sua campanha, porque se assim acontecer será sempre uma 
campanha pela positiva e todos nós políticos ficaremos orgulhosos disso. 
�Por outro lado quero também deixar expresso que gostei de trabalhar com 
todos, embora algumas reuniões tivessem decorrido menos bem que outras, 
mas esta é sempre uma situação normal, porque as opiniões são diferentes. 
Estivemos todos para defender o concelho, mas cada um com a sua 
perspectiva. Ainda no que respeita à campanha eleitoral, queria aqui deixar 
um pedido para que todos nos saibamos respeitar uns aos outros e, 
independentemente daquilo que forem os resultados que todos consigamos 
sair por cima. Que não copiemos aquilo que está já a acontecer em alguns 
pontos dos país, pois só sairíamos prejudicados � por isso vamos todos dar 
um exemplo a seguir.�---------------------------------------------------------------- 
Interveio o vereador Joaquim Serra referindo que esta reunião embora, seja 
a última antes da campanha eleitoral, certamente não será a última deste 
mandato. Contudo, deixou também algumas palavras de reflexão, tais 
como. �Penso que este mandato foi de aprendizagem mútua, quer para a 
parte da maioria quer para mim, pessoalmente, enquanto em minoria. Foi 
uma situação nova e diferente a que não estava habituado, mas posso dizer 
que aprendi muita coisa, sobretudo coisas que não se devem fazer quando 
se está em maioria. É evidente que quando se está num Órgão em maioria 
absoluta temos a consciência que independentemente dos argumentos que 
venham a ser trocados e do evoluir das situações, à partida a decisão já está 
tomada, quando sabemos que dessa discussão não se vai fazer luz, quando 
sabemos que não nos vamos convencer uns aos outros e a decisão que se 
toma é a que já se trazia à partida � esta não me parece que seja a maneira 
mais saudável de nós podermos contribuir para a manutenção de um estado 
democrático. Também me parece que o papel dos órgãos após as eleições 
tem que ser no sentido de envolver nas discussões e nas decisões todos os 
eleitos por igual fornecendo-lhes essa capacidade e essa possibilidade 
através da documentação necessária. Durante este mandato (e talvez possa 
ter a ver com as circunstâncias, com as condições em que foi feita a última 
campanha eleitoral, etc.) deveríamos ter sido capazes de ultrapassar muito 
mais cedo algumas dessas questões que não fizeram funcionar este órgão 
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da melhor maneira. Devíamos procurar, acima de tudo, salvaguardar as 
instituições, isto é, colocá-las a funcionar de uma forma aberta, de uma 
forma participada por todos os eleitos e transmitir a todos os mesmos meios 
para que possam efectivamente desempenhar as suas funções, porque, 
independentemente de concordamos ou não com os executivos todos de 
uma só cor, tem que se cumprir a Lei, e o que a lei diz é que o Órgão 
Executivo é proporcional às votações, como tal devemos entender que 
todos os vereadores que chegarem a esta casa são vereadores de corpo 
inteiro e como tal terão que ser minimamente apetrechados sendo-lhes 
dadas condições para desempenharem o seu papel, independentemente que 
eles sejam ou não da cor política ou da cor maioritária. Esta foi uma das 
grandes lições que se deve tirar deste mandato, porque houve discussões 
que saíram prejudicadas e houve instrumentos que são importantes que se 
vão reflectir na vida futura deste concelho e que não foram suficientemente 
discutidos. É importante dizer-mos que foi bom passar por aqui...mas há 
coisas que devem marcar, há coisas que devem sair como lições, e não 
devemos efectivamente passar uma esponja por cima de tudo parecendo 
que afinal tudo correu bem. Todos sabemos que houve coisas que correram 
bem, houve outras que correram mal, umas melhores que outras. Algumas 
tiveram que ver com o nosso estilo pessoal de estar nas coisas, outras com 
o seguidismo político em algumas decisões que se reflectem depois em 
motivos de discórdia e não por motivos de união. É preciso dizer que nestes 
órgãos não é necessário que todos estejamos de acordo, por isso é que 
apresentamos projectos e métodos de gestão diferentes. Agora temos que 
nos entender e ressalvar aquilo que são as questões pessoais para aquilo 
que são as questões políticas, porque são essas que interessam 
principalmente aos munícipes. Da minha parte não passarei uma esponja 
por cima de tudo, antes pelo contrário, quero manter bem vivas algumas 
das aprendizagens que daqui levo, quero manter bem vivas algumas das 
posições que aqui tomei, e que aqui assumi, porque as tomei em perfeita 
consciência e em perfeita coerência, mesmo que elas tenham sido em 
desacordo com a maioria. Penso que vale a pena estar nos órgãos se 
tivermos capacidade para intervir neles e se fizermos deste órgão um 
momento de transformação � um contributo para a transformação da 
sociedade. Para estar nos órgãos acomodado, ou para vir cá de quinze em 
quinze dias tratar da senha de presença não é nem nunca será a minha 
postura por isso, enquanto for eleito, serei sempre uma voz incómoda, com 
as questões com que não estou de acordo e, como tal, sempre disponível 
para procurar influenciar para que as decisões sejam tomadas da melhor 
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forma, mas sempre com a possibilidade de todos puderem participar e 
todos estarem suficientemente documentados para isso.------------------------ 
Seguidamente usou da palavra o Sr. Presidente referindo que começou por 
dizer que não pretendia fazer um balanço de mandato mas, depois de ouvir 
o vereador Joaquim Serra, não pode deixar de acrescentar mais um pouco 
àquilo que já disse. �Considero esta mandato, um mandato de 
aprendizagem. Quem está nestas coisas pela primeira vez, e considerando a 
experiência do meu mandato anterior como Presidente da Assembleia 
Municipal  é óbvio que muitas vezes, sobretudo no início de mandato, fica-
se um pouco de pé atrás, e para ser franco e honesto, ficava-o porque 
pensava que viesse sempre qualquer coisa de mau. Se a experiência que 
tive anteriormente não fosse assim, também o comportamento não tinha 
sido o que tive, porque não é normal da minha parte ter tido alguns 
comportamentos que reconheço que tive, que  podem ter tido que ver com 
coisas que aconteceram e até com coisas que se passaram com a anterior 
maioria que, quem sabe se copiei mal. Também não é minha intenção pôr 
uma esponja por cima disto tudo. É lógico que há  perspectivas diferentes, 
mas temos que reconhecer que houve muitos assuntos que vieram às 
reuniões, que acabaram por recuar, que voltaram a vir, tudo isto por 
sugestões da oposição. No entanto, há também alguns projectos que nós 
consideramos importantes e a oposição não considera mas, como é óbvio, 
por razões políticas, isto é tudo normal. Contudo, o que posso concluir é 
que foi uma grande aprendizagem, aliás a maior da minha vida, e que será 
inesquecível.--------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o vereador Humberto Ratado referindo que, já que se falou 
de aprendizagem, pode dizer que para ele foi uma aprendizagem ainda 
maior, pois nunca tinha estado na vida autárquica. Mas foram sem dúvidas 
momentos positivos, independentemente de algumas medidas tomadas o 
que é certo é que hoje em dia, consegue ver as coisas de uma maneira 
diferente que não via há três anos atrás. Daí poder dizer que também em 
determinados momentos pode ter ficado mais exaltado, também porque a 
própria política assim o define, mas são coisas que acontecem a todos. Tal 
como disse o Sr. Presidente e o vereador Artur Pombeiro, desejo que a 
campanha seja um momento positivo para todos � é importante que haja 
uma campanha tranquila, quer para nós, quer para os munícipes e, 
independentemente daquilo que forem os resultados, que os anos futuros 
sejam sempre de desenvolvimento para o concelho.----------------------------- 
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Proposta de Alteração à Ordem do Dia---------------------------------------- 
 
Por proposta apresentada pelo Sr. Presidente, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, alterar a ordem do dia incluindo o 
seguinte ponto: �Aprovação da Minuta de Acordo de Utilização de Espaço 
a celebrar entre a Câmara Municipal e a PT Comunicações�. Com a 
inclusão deste ponto, o ponto 2.5 � Actividades da Câmara passará a ponto 
2.6.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------PONTO 2 . ORDEM DO DIA------------------- 
 
A Ordem do Dia passou a ser a seguinte:------------------------------------------ 
Ponto 2.1 � Aprovação das Actas nºs. 20/2005 e  22/2005--------------------- 
Ponto 2.2 � Requerimentos---------------------------------------------------------- 
Ponto 2.3 � Alteração à Cláusula 3ª da Proposta de Protocolo de apoio à 
aquisição de um Aparelho �TAC� destinado a equipar o Hospital de Santa 
Luzia de Elvas, aprovada em reunião de Câmara de 26 de Novembro de 
2003------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 2.4 � Acção Social Escolar:------------------------------------------------- 
a) Atribuição de Subsídios para material Escolar e Alimentação-------------- 
b) Funcionamento das Cantinas Escolares---------------------------------------- 
Ponto 2.5 � Aprovação da Minuta de Acordo de Utilização de Espaço a 
celebrar entre a Câmara Municipal e a PT Comunicações---------------------- 
Ponto 2.6 �  Actividades da Câmara----------------------------------------------- 
 
PONTO 2.1 � APROVAÇÃO DAS ACTAS Nº.S 20/2005 e 
22/2005---------------------------------------------------------------------  
 
Previamente distribuídas por todos os eleitos, foram aprovadas por 
unanimidade, as actas nºs 20/2005 e 22/2005.------------------------------------ 
 
PONTO 2.2 � REQUERIMENTOS---------------------------------- 
 
Foram apresentados os seguintes requerimentos, sobre os quais foram 
tomadas as seguintes deliberações:------------------------------------------------- 
 
 
a) Pedidos de Informação Prévia para viabilidade de construção.------- 
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Processo: 404/04---------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Joaquim José Espadanal Cabeças-------------------------------- 
Local: Maria Ruiva � Borba--------------------------------------------------------- 
Objecto do requerimento: pedido de viabilidade para construção de uma 
habitação própria permanente, num prédio rústico com 6.734,00m2, do 
qual o requerente é proprietário.---------------------------------------------------- 
Tendo em conta o parecer técnico (que se arquiva em pasta anexa 
como documento nº.1) e apesar da pretensão não ter acolhimento no 
Plano Director Municipal, propõe-se que seja consultada a Comissão 
Nacional de Reserva Ecológica Nacional, fazendo depender a decisão 
da Câmara da resposta da CNREN.--------------------------------------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
 
Processo: 459/04---------------------------------------------------------------------- 
Requerente: José Carlos Bravo Banza------------------------------------------- 
Local: Horta do Rossio � Borba---------------------------------------------------- 
Objecto do requerimento: pedido de viabilidade para construção de uma 
moradia localizada em propriedade inserida no Perímetro Urbano da Vila 
de Borba.------------------------------------------------------------------------------- 
Tendo em conta o parecer técnico (que se arquiva em pasta anexa 
como documento nº.2) propõe-se o deferimento da pretensão do 
requerente, condicionado ao cumprimento do disposto no referido 
parecer.-------------------------------------------------------------------------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
 
b) Pedido de vistoria por questões de segurança, higiene e salubridade- 
 
A pedido da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, foi efectuada uma 
vistoria (cujo auto se arquiva em pasta anexa como documento nº.3) a uma 
moradia sita na Rua da Estação, nº.49 em Rio de Moinhos, dado o seu 
estado de degradação, do qual é proprietário o Sr. Manuel Joaquim 
Raminhos e outro, embora a mesma se encontre desabitada.------------------- 
Após informação jurídica quanto ao presente pedido de vistoria por 
questões de segurança, higiene e salubridade, e de acordo com informação técnica, propõe-se:--------------------------------------------------- 
- que a Câmara delibere sobre a demolição integral do imóvel, nos termos 
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do disposto na al. c) do nº 5 do artº 64º do Dec.Lei nº 555/99, de 16/12, 
alterado pelo Dec.Lei nº 177/01, de 04/06;--------------------------------------- 
- a afixação de editais na edificação e lugares de estilo, dando publicidade à 
deliberação de demolição do imóvel, pelo facto de não ser possível apurar a 
titularidade de todos os proprietários do prédio, onde se fixa prazo para 
qualquer interessado se pronunciar quanto ao assunto, nos termos da alínea 
d) do nº 1 do artº 70º do CPA;------------------------------------------------------- 
- decorrido tal prazo, a Câmara Municipal de Borba pode determinar a 
posse administrativa do prédio, por forma executar a demolição.------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.-------------------------------------------------- 
 
c) Levantamento de ónus de inalienabilidade--------------------------------- 
 
Requerimento de Marco Paulo Cardoso Marino, residente no Largo da 
Igreja, nº.32 � Orada, concelho de Borba, adquirente do lote de terreno 
número 21, sito no Loteamento Habitacional do Forno � Orada, freguesia 
de Orada, inscrito na respectiva matriz sob o artigo nº.675, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Borba sob o número 00231/971104, o 
qual lhe foi vendido pela Câmara Municipal de Borba por escritura 
realizada 26 de Janeiro de 2005, em ónus de inalienabilidade, requerendo 
autorização para hipotecar o referido lote, junto do Banco Santander Totta, 
S.A., como garantia de empréstimo a contrair e o reconhecimento de 
subsistência da hipoteca mesmo em caso de reversão.-------------------------- 
De acordo com a informação prestada pelos serviços competentes, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o 
levantamento do ónus de inalienabilidade, tendo em vista a hipoteca 
pretendida, não se opondo à venda do imóvel em caso de eventual 
execução judicial para recuperação do crédito concedido pela respectiva 
entidade bancária, pelo que deverá ser emitida certidão comprovativa.------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.3 � ALTERAÇÃO À CLÁUSULA 3ª DA 
PROPOSTA DE PROTOCOLO DE APOIO À AQUISIÇÃO 
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DE UM APARELHO �TAC� DESTINADO A EQUIPAR O 
HOSPITAL DE SANTA LUZIA DE ELVAS, APROVADA 
EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26 DE NOVEMBRO DE 
2003-------------------------------------------------------------------------  
 
Aquando da aprovação da referida proposta de protocolo ficou estabelecido 
que o equipamento (Aparelho de TAC) ficaria na propriedade da Liga dos 
Amigos do Hospital de Elvas que o cederia gratuitamente ao Hospital de 
Santa Luzia.---------------------------------------------------------------------------- 
Presente ofício remetido pela Liga dos Amigos do Hospital de Elvas, em 
13/09/05, informando que o Hospital de Santa Luzia tem muita dificuldade, 
quer administrativamente quer juridicamente, em justificar despesas com 
equipamentos que não sejam de sua propriedade efectiva, pelo que 
solicitam que o aparelho de TAC fosse doado definitivamente ao Hospital. 
Dado isto, a Direcção da Liga informa não ver nenhum inconveniente em 
proceder a tal transferência, auscultando a opinião dos intervenientes na 
assinatura deste acordo.-------------------------------------------------------------- 
Face ao exposto, e tendo em conta informação jurídica, (que se arquiva em 
pasta anexa como documento nº.4) a Câmara Municipal, de Borba propõe 
não se opor à alteração da Cláusula 3 do protocolo aprovado em reunião de 
Câmara de 26 de Novembro de 2003, ou seja, à transferência do 
equipamento ao Hospital de Santa Luzia, desde que todos os outorgantes 
acordem na alteração à referida cláusula.------------------------------------------ 
Analisada a proposta foi a mesma colocada à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------------ 
 PONTO 2.4 � ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR:---------------------- 
 

 a) Atribuição de Subsídios para Material Escolar e Alimentação -------- 
 
Após a reunião do Conselho Municipal de Educação, realizada no dia 14 de 
Setembro de 2005, propõe-se que seja aprovada a seguinte proposta de 
auxílios económicos a conceder a alunos do Pré-Escolar e 1º ciclo do 
Ensino Básico, para o ano lectivo de dois mil e cinco/dois mil e seis, na 
modalidade de subsídios para aquisição de material escolar, no total de sete 
mil oitocentos e noventa euros ¼�--------------------------------------------- 
ESCALÃO A � capitações compreendidas entre 0 e 210 ¼��FRUUHVSRQGHQGR�
um subsídio de 60,00 ¼�-------------------------------------------------------------- 
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ESCALÃO B � capitações compreendidas entre 210,01 ¼� H� ���� ¼��
correspondendo um subsídio de 50,00 ¼��----------------------------------------- 
No escalão A serão contemplados 119 alunos, num total de 7.140,00 ¼.---- 
No escalão B serão contemplados 15 alunos, num total de 750,00 ¼.-------- 

 
SUBSÍDIOS PARA MATERIAL ESCOLAR  

 
ESCOLA ALUNOS COM 

ESCALÃO A 
ALUNOS COM 
ESCALÃO B 

VALOR  

E.B. 1 DE BORBA 74 8 4.840,00 ¼ 
E.B. 1 DE RIO DE MOINHOS 24 6 1.740,00 ¼ 
E.B. 1 DE ORADA 11 1 710,00 ¼ 
E.B. 1 DE BARRO BRANCO 2 ----- 120,00 ¼ 
E.B. 1 DE NORA 8 ----- 480,00 ¼ 

TOTAL 119 15 7.890,00 ¼ 
 Este subsídio será pago a cada aluno, após a entrega de factura (s) que 
comprovem a aquisição dos livros e material escolar no valor do apoio 
atribuído.------------------------------------------------------------------------------- 

 
SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO  

 
ESCOLA ALUNOS COM 

ESCALÃO A 
ALUNOS COM 
ESCALÃO B 

E.B. 1 DE BORBA 79 8 
E.B. 1 DE RIO DE MOINHOS 24 6 
E.B. 1 DE ORADA 11 1 

TOTAL 114 15 
 Este subsídio será pago a cada aluno, através da entrega de uma senha de 
almoço gratuita pelas funcionárias das Cantinas Escolares de Borba e Rio 
de Moinhos e no Refeitório de Orada, aos alunos que foram contemplado 
com Escalão A, e os alunos que foram incluídos no Escalão B pagarão uma 
senha com 50% de desconto.-------------------------------------------------------- 
Analisadas as propostas foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de subsídios para material escolar e subsídios de 
alimentação.-------------------------------------------------------------------------- 
 
NOTA: Esta proposta pode ainda sofrer algumas alterações, uma vez 
que ainda se encontram alguns processos pendentes de decisão aguardando diversa documentação.--------------------------------------------- 
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ENSINO PRÉ-ESCOLAR 

 SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO  
 

ESCOLA ALUNOS COM 
ESCALÃO A 

ALUNOS COM 
ESCALÃO B 

PRÉ-PRIMÁRIA DE BORBA 24 4 
PRÉ-PRIMÁRIA DE RIO DE MOINHOS 6 ----- 
PRÉ PRIMÁRIA DE ORADA 6 ----- 

TOTAL 36 4 
 
Este subsídio será pago a cada aluno, através da entrega de uma senha de 
almoço gratuita pelas funcionárias das Cantinas Escolares de Borba e Rio 
de Moinhos e no Refeitório de Orada, aos alunos que foram contemplado 
com Escalão A, e os alunos que foram incluídos no Escalão B pagarão uma 
senha com 50% de desconto.------------------------------------------------------- 
 Foi ainda deliberado, por unanimidade, aprovar os subsídios de 
alimentação a atribuir aos alunos do ensino Pré-Escolar.------------------ 

 
b) � Funcionamento das Cantinas Escolares----------------------------------  
Foi decidido que as Cantinas Escolares entrem em funcionamento no dia 
útil, imediatamente a seguir ao início das aulas.--------------------------------- 
Relativamente às refeições, foi deliberado por unanimidade, aprovar a 
seguinte proposta de preços:------------------------------------------------------ 
Preço por refeição: 1,34 ¼�----------------------------------------------------------- 
Alunos do Escalão A: Grátis.-------------------------------------------------------- 
Alunos do Escalão B: 0,67 ¼�-------------------------------------------------------- 
Professores e funcionários: valor equivalente ao do subsídio de refeição 
atribuído à função pública.----------------------------------------------------------- 
Foi ainda deliberado, por unanimidade, atribuir à Direcção das cantinas 
escolares senhas grátis, as quais deverão ser distribuídas diariamente a 
professores ou funcionários que colaborarem na organização e serviço das 
refeições dos alunos.------------------------------------------------------------------ 
 
As senhas a atribuir são as seguintes:---------------------------------------------- 
Escola de Borba � 4 senhas.------------------------------------------------------- 
Escola de Rio de Moinhos � 4 senhas.------------------------------------------- 
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Escola de Orada � 4 senhas.------------------------------------------------------- 
 

 PONTO 2.5 � APROVAÇÃO DA MINUTA DE ACORDO 
DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO A CELEBRAR ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL E A PT COMUNICAÇÕES----------- 
 
Presente Minuta de Acordo de Utilização de Espaço (comodato) a celebrar 
entre a Câmara Municipal de Borba e a PT Comunicações S.A., cujo 
espaço se destina à instalação de equipamento da PT Comunicações. Este 
acordo tem por objectivos principais: A melhoria significativa das 
telecomunicações na zona de Borba, nomeadamente em Orada e a 
diminuição de atravessamentos aéreos, cuja aprovação se propõe.------------
A Minuta foi analisada e, após terem sido levantadas algumas questões, o 
Sr. Presidente propôs que a sua discussão e aprovação transitasse para a 
próxima reunião de Câmara. A proposta foi aceite por todos os presentes.--- 
 
PONTO 2.6 �  ACTIVIDADES DA CÂMARA-------------------- 
 
Despachos elaborados ao abrigo da delegação de competências da 
Câmara Municipal  no Presidente da Câmara-------------------------------- 
 
O Senhor 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 14 e 27 de Setembro 
foi aprovada a 9ª Alteração Orçamental/05 no valor de 116.650,00 Euros 
tanto em reforço como em dedução de despesa corrente, e em 203.000,00 
tanto em reforço como de dedução de despesa de capital:---------------------- 
 
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�Na reunião da Unidade de Gestão da CCDRA � Eixo 2. O Sr. 

Presidente informou que relativamente  a Borba, foi aprovado o Plano 
de Urbanização de Santiago de Rio de Moinhos, a 7ª Edição da Feira 
do Queijo e 13ª Edição da Festa da Vinha e do Vinho;-------------------- 
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9�No aniversário dos 20 anos da Associação de Municípios;---------------- 
9�Na reunião da EDC Mármores;------------------------------------------------ 
9�Na Assembleia extraordinária da EDC Mármores, na qual foi decidido 

enviar 8 parcelas de terreno para expropriação, tendo em conta que não 
se conseguiu chegar a acordo com os respectivos proprietários;---------- 

9�Na inauguração do Monumento de Homenagem aos Trabalhadores dos 
Mármores, na rotunda à saída para Vila Viçosa e do Monumento de 
Homenagem aos Bombeiros, na Avenida dos Bombeiros Voluntários;- 

9�Na Inauguração da Ampliação do Centro de Dia de Barro Branco;------ 
9�Na Inauguração da sede da Junta de Freguesia de São Bartolomeu, sita 

no Largo de São Bartolomeu.-------------------------------------------------- 
 
O Vereador Artur Pombeiro, relativamente aos seus pelouros, prestou as seguintes informações:---------------------------------------------------------- 
 
9�Continuação das obras de alargamento na Ribeira de Borba;------------- 
9�Continuação da obra do Polidesportivo em Rio de Moinhos;------------- 
9�Loteamento do Forno-Orada � Abertura de valas e movimentação de 

terras;------------------------------------------------------------------------------ 
9�Manutenção da Estrada 1042;-------------------------------------------------- 
9�Montagem dos gavetões no cemitério municipal;--------------------------- 
9�Tapada do Anjinho � Continuação dos trabalhos com a mesma 

dificuldade da rocha dura;------------------------------------------------------ 
9�Reparação de muros a terceiros:----------------------------------------------- 
9�Parque Temático � obra quase concluída. Está agora a proceder-se à 

plantação de árvores;------------------------------------------------------------ 
9�Zona do Chalé � calcetamentos quase concluídos;------------------------- 
9�Conclusão dos monumentos na Avª. dos Bombeiros Voluntários e na 

rotunda à saída para Vila Viçosa;--------------------------------------------- 
9�Continuação da obra de Recuperação do Cine-Teatro de Borba � em 

fase de conclusão;--------------------------------------------------------------- 
9�Continuação da obra de Ampliação do Mercado Municipal de Borba; - 

encontra-se entre os 5 e os 10%;---------------------------------------------- 
9�Iniciou-se a obra de alargamento da EM 508.4 � Beneficiação entre a 

EM 508 e Rio de Moinhos;-------------------------------------------------- 
Ainda neste ponto da ordem do dia, o vereador Artur Pombeiro informou 
que vai decorrer no próximo dia 7 de Outubro a entrega dos prémios do 
Concurso Borba Florida, tendo convidado os vereadores a estarem 
presentes.----------------------------------------------------------------------------- 
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O Vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as seguintes informações:------------------------------------------------ 
 
9�Participação na reunião da Comissão de Acompanhamento do PITER,  

Eixo dos Mármores, na Região de Turismo de Évora;--------------------- 
9�Representação nas reuniões de abertura do ano lectivo de Rio de 

Moinhos, Nora e Orada;-------------------------------------------------------- 
9�Reunião com a Comissão Organizadora da Festa da Vinha e do 

Vinho;----------------------------------------------------------------------------- 
9�Continuação dos trabalhos de organização para a realização da 

próxima Edição da Festa da Vinha e do Vinho que vai decorrer entre 5 
e 13 de Novembro.-------------------------------------------------------------- 

 
Entretanto o vereador Vicente Ermitão fez algumas observações, 
nomeadamente, no que respeita à ultima edição do Boletim Municipal. 
Referiu que o Boletim Municipal está muito bem composto em termos de 
fotografias, só é pena que  não tenham sido tiradas fotografias à ETAR da 
Orada, tal como foram tiradas aquando da campanha eleitoral das últimas 
eleições autárquicas.------------------------------------------------------------------ 
O Sr. Presidente referiu que o Sr. vereador Ermitão pode ficar tranquilo 
porque o projecto está pronto. Quanto à ETAR de Santiago de Rio de 
Moinhos é hoje a apresentação do projecto. Quanto às ETAR�s da Nora e 
Orada vão entrar no pacote de projectos do início do ano que vem.----------- 
 
Ainda neste ponto da ordem do dia, o vereador Joaquim Serra fez também 
algumas observações, nomeadamente:--------------------------------------------- 
9�Relativamente às inaugurações, que decorreram no fim-de-semana 

passado, tinha solicitado atempadamente que esse calendário fosse 
distribuído e fosse visto aqui numa reunião de Câmara � mais uma vez 
isso não aconteceu. Soube da data das inaugurações na sessão da 
Assembleia Municipal, dia 23 de Setembro, pois os convites só os 
recebeu depois delas terem decorrido, segunda-feira dia 26 de 
Setembro. Se por um lado as obras dos monumentos estavam mais ou 
menos concluídas, não lhe pareceu o mesmo quanto às obras de 
Ampliação do Centro de Dia de Barro Branco, ou seja, na sua opinião 
o estado em que o edifício se encontrava não estava ainda em 
condições de merecer a inauguração. Só por interesse partidário seria 
possível fazer uma inauguração de um espaço que exteriormente está a 
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servir ainda de estaleiro e, até mesmo a nível interior, não foram 
tomadas as providências necessárias para que a inauguração decorresse 
dentro da normalidade. Chamou ainda a atenção para a utilização que 
aquele espaço vai ter e para as casas de banho que, no seu ponto de 
vista, não foram executadas para o uso que vão ter (serviço de idosos) 
em que são necessárias algumas adaptações próprias. Quanto à obra da  
sede da Junta de Freguesia de São Bartolomeu, a sala de entrada é uma 
sala ampla que pode perfeitamente funcionar, mas se aqueles serviços 
eventualmente vierem a ter um funcionário que seja deficiente também 
não tem umas instalações sanitárias adequadas para esse efeito. Parece-
me que em termos de edifício público, os nossos técnicos deveriam ter 
mais alguma atenção neste tipo de projectos, pois em termos de 
acessibilidades não encontro que seja uma boa solução e, como todos 
sabemos, existe legislação que diz como os edifícios públicos se 
devem comportar nestas questões.-------------------------------------------- 

Relativamente a estas observações apresentadas pelo vereador Joaquim 
Serra, o Sr. Presidente esclareceu o seguinte: Quanto à questão das 
inaugurações, o objectivo das mesmas não foi aquele que lhes querem dar. 
Referiu então que todos sabem, e muito melhor o vereador Joaquim Serra, 
que quando chegam estas alturas trabalha-se sempre sobre pressão. 
Esclareceu, porém, que quanto aos monumentos havia todas as 
possibilidades para serem inaugurados, pelo que não fazia sentido não o 
serem, até porque seria muito aborrecido fazerem-se inaugurações durante 
a campanha eleitoral daí acontecerem antes. Quanto ao atraso dos convites, 
foram todos enviados atempadamente, em correio azul, acho estranho como  
não os receberam embora também saiba que em relação aos correios existe 
por vezes alguma confusão e atrasos de distribuição. No que concerne à 
inauguração da Ampliação do Centro de Dia do Barro Branco, quando foi 
feito o programa, nem sequer me passou pela cabeça que houvesse algumas 
coisas que não estivessem devidamente prontas, por exemplo: a questão das 
janelas, e houve todo o esforço por parte das pessoas para que tudo tivesse 
pronto a tempo. Quanto à questão das casas de banho para deficientes, 
existe uma hipótese de resolver o problema, ou seja: o que está pronto é a 
ampliação do Centro de Dia porque, de acordo com o projecto, existe ainda 
uma remodelação que contempla as outras casas de banho, e aqui esta 
questão pode ficar salvaguardada. No entanto, reconheço que, na hora da 
inauguração nem tudo estava como eu gostaria que estivesse. Ainda em 
relação à inauguração da sede da Junta de Freguesia de São Bartolomeu, 
também concordo com as observação feitas pelo vereador Joaquim Serra, 
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pois também só me apercebi da questão das acessibilidades, na altura, mas 
esta pode ser uma questão a equacionar e resolver.------------------------------ 
9�Entrega dos prémios do Concurso �Borba Florida� � comentou que 

não lhe parece uma boa decisão fazerem a entrega destes prémios dia 7 
de Outubro. Considera que se trata de uma iniciativa que teve apoio e 
intervenção por parte da população, mas não concorda com a data 
escolhida, pois é altura de campanha eleitoral. Entretanto o Sr. 
Presidente referiu que era sua intenção que este tipo de realizações não 
se efectuassem durante o período de campanha eleitoral � esta foi 
mesmo uma questão que lhe passou ao lado.-------------------------------- 

9�Relativamente à questão já levantada pelo vereador Vicente Ermitão 
sobre o Boletim Municipal o vereador Joaquim Serra acrescentou 
ainda que o Sr. Presidente falou muito enquanto foi Presidente da 
Assembleia Municipal, chegando a fazer participações para a Alta 
Autoridade da Comunicação Social pela falta de espaço que era dada à 
oposição, no Boletim Municipal, mas durante este mandato também 
não conseguiu alterar nada quanto a este método.-------------------------- 

Sobre esta questão o Sr. Presidente esclareceu: �aquilo que fiz em relação 
a este assunto foi um pedido de esclarecimento, à Alta Autoridade da 
Comunicação Social, sobre se havia direito de resposta ou não a questões 
do Boletim Municipal. Isto porque houve um texto que saiu numa edição 
de um Boletim Municipal que considerei não ser verdade daí ter feito uma 
consulta, à Alta Autoridade da Comunicação Social, a perguntar se havia 
direito de resposta a assuntos do  Boletim Municipal e, embora a resposta 
da Alta Autoridade tivesse sido  favorável, nunca me deixaram publicá-la 
no Boletim Municipal.-------------------------------------------------------------- 
Insistiu o vereador Joaquim Serra que o Sr. Presidente reivindicou sempre 
que o Boletim Municipal deveria ser aberto à oposição � agora chegado 
ao sítio onde podia tomar esta decisão, a decisão foi contrária. Não 
bastando a decisão do Sr. Presidente ser contrária, conseguem ainda estes 
Boletins Municipais ser piores do que os da CDU, isto é: no mandato 
anterior, sempre que o Sr. Presidente aparecia em representação 
institucional, onde era fotografado, não lhe cortava a cara nas fotografias 
que apareciam nos Boletins Municipais � aliás o Sr. Presidente aparecia 
em mais fotografais nos Boletins da CDU do que eu aparecia � isto revela  
que era tratado com alguma cordialidade até pela figura institucional que 
representava. Relativamente a esta edição do Boletim Municipal se 
verificarmos aquelas 500 e tal fotografias, podemos também verificar que 
a oposição não aparece em nenhuma. Com tudo isto só quero manifestar o 
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meu desagrado, nesta parte final de mandato, e o modo como são 
utilizados dinheiros públicos já numa nítida preparação de influenciar a 
decisão dos eleitores misturando-se esta possibilidade com a campanha 
eleitoral.------------------------------------------------------------------------------- 
Por sua vez o Sr. Presidente frisou que o vereador Joaquim Serra não está 
a ver bem esta questão. Exemplificou: o anterior executivo fazia  4 ou 5 
Boletins Municipais por ano. Este executivo passou a fazer apenas 3, e 
este coincidiu no final de mandato � deixar de o fazer seria uma decisão 
menos correcta.---------------------------------------------------------------------- 

Usou da palavra o vereador Humberto Ratado e continuando na questão do 
Boletim Municipal referiu que, tal como o Senhor Presidente disse, este 
Boletim é um balanço de mandato. Quanto à questão das fotografias, 
esclareceu que não há qualquer indicação para quem faz o Boletim 
Municipal (a parte técnica) em esconder seja quem for. Quero também 
lembrar que os eleitos em maioria do anterior executivo também lançaram 
um Boletim Municipal, com toda a legitimidade de informação, em 
Dezembro de 2001, depois da Festa da Vinha e do Vinho e antes das 
últimas eleições autárquicas, certamente também estava dentro dos planos e 
da altura de sair, tal como aconteceu com este. De qualquer das formas 
estamos de consciência tranquila porque apenas quisemos mostrar à 
população aquilo que fizemos em quatro anos e não estivemos a pensar em 
fotografias de A, B, ou C. Acrescentou ainda que em termos de iniciativas 
culturais e desportivas houve algumas que não foram incluídas no Boletim 
Municipal, porque as obras são tantas que havia pouco espaço para colocar 
tudo o que gostariam. Quanto à questão dos dinheiros públicos, estão a ser 
aplicados normalmente pois, tal como o Sr. Presidente acabou de dizer, esta 
era altura de sair uma Edição de Boletim Municipal, e foi isso que 
aconteceu. Mesmo assim, não me parece serem grandes dinheiros, pois há 
uma grande redução no custo dos boletins que agora são feitos em relação 
aos que eram feitos no mandato anterior e, se o vereador Joaquim Serra 
quiser, posso apresentar-lhe os custos.--------------------------------------------- 
Interveio o vereador Artur Pombeiro referindo que também não quer deixar 
de fazer alguns comentários sobre esta questão. Realçou, então, que tal 
como referiu o vereador Humberto, este boletim municipal contém obras a 
menos (em relação ao que foi feito) e não há fotografias a mais dos eleitos. 
Se apreciarem bem este boletim o vereador das obras aparece apenas numa 
fotografia e está muito pouco visível.---------------------------------------------- 
No que concerne à questão da entrega dos prémios do Concurso �Borba 
Florida�, o vereador Artur Pombeiro, esclareceu que  houve uma avaliação 
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em 15 de Setembro, e o período que medeia 15 de Setembro e 7 de Outubro 
foi o período para a preparação das fotografias. Considero, no entanto, que 
este espaço até é curto para toda a preparação, mas considero também que 
deixar esta questão para tratar depois das eleições não fazia qualquer 
sentido.--------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente às observações apresentadas pelo vereador Joaquim Serra, 
no que respeita às inaugurações (monumentos, Centro de Dia do Barro 
Branco e sede da Junta de Freguesia de São Bartolomeu), o vereador Artur 
Pombeiro realçou que os trabalhos estão feitos, por isso, foram 
inaugurados. É óbvio que se as eleições fossem em Dezembro, como 
normalmente acontece, não deixaríamos estas inaugurações para 
Dezembro. Recordo, no entanto, que há quatro anos atrás o anterior 
executivo também inaugurou os nomes da Ruas da Urbanização do Chalé, 
muito próximo das eleições autárquicas � é evidente que são coisas que 
normalmente acontecem.------------------------------------------------------------ 
Usou da palavra o vereador Humberto Ratado, referindo que relativamente 
ao que o Sr. vereador Joaquim Serra disse à pouco, ou seja, que o Sr. 
Presidente não alterou a questão dos Boletins Municipais, esta é uma 
decisão que ao Sr. Presidente compete, mas o que é certo é que ela também 
não vinha sendo cumprida pelo anterior executivo. De qualquer das formas, 
basta olhar para o Boletim onde se pode verificar uma melhoria na sua 
imagem, tratando-se de uma revista agradável para ter em casa e não para 
deitar fora, podendo mesmo dizer-se que o Boletim tem uma grande 
qualidade.------------------------------------------------------------------------------ 
Usou da palavra o vereador Joaquim Serra referindo que cada um tem a sua 
opinião. Considera que as revistas não são para ter em casa, devem ser para 
consultar e para informar. Não devem ser para fazer demagogia nem para 
iludir. Mas tudo depende de quando fazemos uma revista o que 
pretendemos fazer com ela � se é para informar ou se é para enganar. Se for 
para enganar posso dar-lhe os meus  parabéns porque está muito bem feita. 
Se for para informar, posso dizer-lhe que não informa nada.------------------- 
�Vamos ver quem tem andado a enganar � sublinhou o vereador Humberto 
Ratado�.-------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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.------------------------------ 
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---------------------------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 dezoito páginas que vai ser assinada pelo Senhor 
Presidente e por mim, Aldina Vitória Bilro Vinhas do Maio, Assistente 
Administrativa Especialista que a redigi.------------------------------------------ 


