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 ACTA Nº.24/2009 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

 MUNICIPAL DE BORBA  
REALIZADA NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2009  

 
Aos dois dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal 
de Borba, com a presença dos senhores vereadores Artur João Rebola 
Pombeiro, Humberto Luís Russo Ratado e Rosa Maria Basílio Véstia, sob a 
presidência do Senhor Ângelo João Guarda Verdades de Sá, Presidente da 
mesma Câmara.----------------------------------------------------------------------- 
Faltou à reunião o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva por se 
encontrar de férias. A falta foi colocada à consideração do restante 
executivo que aceitou a justificação.----------------------------------------------- 
Como secretária à reunião esteve presente a funcionária Aldina Vitória 
Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica da Câmara Municipal de 
Borba.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Movimento Financeiro ------------------------------------------------------------- 
 
Esteve presente e foi distribuído o resumo de tesouraria do dia 30 de 
Novembro de 2009, que acusa um total de disponibilidades de € 
1.407.649,53 (um milhão quatrocentos e sete mil seiscentos e quarenta e 
nove euros e cinquenta e três cêntimos).----------------------------------------  
 
---PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA— 
 
Ponto 1.1 – Assuntos Gerais de interesse para a autarquia----------------- 
 
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e perguntou ao restante 
executivo se tinham algum assunto geral de interesse para a autarquia que 
pretendessem apresentar.------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o vereador Artur Pombeiro e apresentou um voto de 
congratulação pela entrada em vigor do “Tratado de Lisboa”. Foi o mesmo 
aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------- 
Seguidamente, o vereador Artur Pombeiro, apresentou um voto de pesar 
pelo falecimento do ex-funcionário da autarquia, Senhor Agostinho João 
Cordeiro, que foi também aprovado por unanimidade. Solicitou que fossem 
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envidas condolências à família.-----------------------------------------------------
O vereador Artur Pombeiro, ainda neste ponto, deu conhecimento ao 
restante executivo do desaparecimento do painel foto-voltaico do Barro 
Branco. Foi apresentada queixa contra desconhecidos, mas até ao momento 
nada se sabe.--------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou ainda lhe foi dado conhecimento, pelo guarda do Pavilhão de 
Eventos, do furto de chapas da vedação do mesmo, por parte de pessoas de 
etnia cigana. Foi chamada a GNR local que se limitou a tomar conta da 
ocorrência. Alertou para o facto da Câmara Municipal ter que tomar outro 
tipo de medidas para com os órgãos competentes relativamente à questão 
da segurança. -------------------------------------------------------------------------- 
Não tendo sido apresentado mais nenhum assunto o Senhor Presidente 
informou ter uma proposta de alteração à ordem do dia para apresentar.----- 
 
Proposta de alteração à Ordem do dia------------------------------------------ 
 

O Senhor Presidente propôs uma alteração à ordem do dia para que seja 
incluído o seguinte ponto: “Acordo de Parceria – Aceitação da Decisão de 
Aprovação do Acordo com a AMDE”. Propôs ainda a alteração da 
redacção do ponto 2.4, passando a ser a seguinte: “Designação de um 
representante da Autarquia na Assembleia Geral da EDC Mármores”.------- 
Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
 
--------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA---------------------- 
 

A Ordem do dia passou a ser a seguinte:------------------------------------------ 
Ponto 2. Ordem do Dia ------------------------------------------------------------ 
Ponto 2.1 – Aprovação da Acta nº.23/2009-------------------------------------- 
Ponto 2.2 – Caducidade de Alvará de Loteamento nº.4/98--------------------- 
Ponto 2.3 – Designação do Representante do Município no Conselho Geral 
da GESAMB -------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.4 – Designação de um Representante da Autarquia na Assembleia 
Geral da EDC Mármores------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.5 – Designação de um Representante da Autarquia no Núcleo 
Local de Inserção -------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.6 – Designação de um Representante da Autarquia na Equipa de 
Coordenação Concelhia no âmbito do Programa de Intervenção Precoce --- 
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Ponto 2.7 – Designação de um Representante da Autarquia na Assembleia 
Geral da Associação ESTER ------------------------------------------------------- 
Ponto 2.8 – Designação de um Representante do Município no Conselho 
Geral do Agrupamento de Escolas ------------------------------------------------- 
Ponto 2.9 – Empréstimo de Curto Prazo para apoio a tesouraria para o ano 
de 2010 – Solicitação de Propostas ------------------------------------------------ 
Ponto 2.10 – Rectificação ao ponto 2.6 (Abertura de Conta Bancária) 
deliberado em 09 de Junho de 2009 ----------------------------------------------- 
Ponto 2.11 – Acordo de Parceria – Aceitação da Decisão de Aprovação do 
Acordo com a AMDE---------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.12 – Actividades da Câmara---------------------------------------------- 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ACTA Nº.23/2009 ------------ 
 
Previamente distribuída por todo o executivo, foi presente a acta nº. 
23/2009 que, depois de analisada e introduzidas pequenas correcções, 
foi aprovada por maioria, com três votos a favor e uma abstenção. 
Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores Artur João 
Rebola Pombeiro e Humberto Luís Rosa Ratado. Absteve-se a Senhora 
vereadora Rosa Maria Basílio Véstia por não ter participado na reunião.---- 
 

PONTO 2.2 – CADUCIDADE DE ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO Nº.4/98 -------------------------------- --------------- 
 

Tendo em conta informação técnica, que se arquiva em pasta anexa como 
documento nº.1, na sequência da notificação ao promotor sobre o 
incumprimento do prazo para conclusão das obras de urbanização, e sem 
que este se pronunciasse em sede de audiência prévia, sobre a proposta de 
caducidade, propõe-se que a Câmara delibere sobre a caducidade do 
Alvará de Loteamento n.º 4/98, em nome de Proença e Filhos Lda., o 
qual titulou o licenciamento da operação de loteamento e das respectivas 
obras de urbanização que incidiram sobre o prédio anteriormente descrito 
com o n.º 1577 de 22/05/98, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 38º 
do Decreto-lei n.º 448/91 de 29 de Novembro, na redacção dada pelo 
Decreto-lei n.º 302/94 de 19 de Dezembro e Decreto-lei n.º 334/95 de 28 de 
Dezembro.-----------------------------------------------------------------------------
A caducidade deve ser comunicada à Conservatória do Registo Predial, 
para efeitos de anotação à descrição e de cancelamento do registo do 
alvará.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo 
sido deliberado por unanimidade a sua aprovação.-------------------------- 
 

PONTO 2.3 – DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO 
MUNICÍPIO NO 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 o Senhor Presidente propôs que, por escrutínio 
secreto, seja indicado um representante para o Conselho Geral da 
GESAMB.----------------------------------------------------------------------------- 
Assim, tendo em 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, e após votação por escrutínio secreto foi deliberado, por 
unanimidade, designar o vereador Artur João Rebola Pombeiro para 
representar o Município no Conselho Geral da GESAMB.---------------- 
 
PONTO 2.4 – DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE 
DA AUTARQUIA NA ASSEMBLEIA GERAL DA EDC 
MÁRMORES ------------------------------------------ ------------------ 
 
Tendo em conta que decorreram eleições, e com a tomada de posse do 
novo executivo, o Senhor Presidente propôs que, por escrutínio secreto, 
seja indicado um representante da Autarquia para a Assembleia Geral 
da EDC Mármores.----------------------------------------------------------------- 
Assim, tendo em 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, e após votação por escrutínio secreto foi deliberado, por 
unanimidade, designar o Presidente da Câmara, Ângelo João Guarda 
Verdades de Sá, para representar a autarquia na Assembleia Geral da 
EDC Mármores.--------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 2.5 – DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE 
DA AUTARQUIA NO NÚCLEO LOCAL DE  INSERÇÃO --  
 
Tendo em conta que decorreram eleições, e com a tomada de posse do 
novo executivo, o Senhor Presidente propôs que, por escrutínio secreto, 
seja designado um representante da Autarquia para Núcleo Social de 
Inserção.------------------------------------------------------------------------------- 
Assim, tendo em 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, e após votação por escrutínio secreto foi deliberado, por 
unanimidade, designar o vereador Humberto Luís Russo Ratado para 
representar a autarquia no Núcleo Local de Inserção.---------------------- 
 

PONTO 2.6 – DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE 
DA AUTARQUIA NA EQUIPA DE COORDENAÇÃO 
CONCELHIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
INTERVENÇÃO PRECOCE ------------------------------- ---------- 
 
Tendo em conta que decorreram eleições e com a tomada de posse do novo 
executivo, o Senhor Presidente propôs que, por escrutínio secreto, seja  
designado um representante da Autarquia para a Equipa de 
Coordenação Concelhia.----------------------------------------------------------- 
Assim, tendo em 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, e após votação por escrutínio secreto foi deliberado, por 
unanimidade, designar o vereador Humberto Luís Russo Ratado, para 
representar a autarquia na Equipa de Coordenação no âmbito do 
programa de Intervenção Precoce.----------------------------------------------- 
 
 

PONTO 2.7 – DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE 
DA AUTARQUIA NA ASSEMBLEIA GERAL DA 
ASSOCIAÇÃO ESTER ------------------------------------------------ 
 

Tendo em conta que decorreram eleições, e com a tomada de posse do 
novo executivo, o Senhor Presidente propôs que, por escrutínio secreto, 
seja designado um representante da autarquia para a Assembleia 
Geral da Associação ESTER.----------------------------------------------------- 
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Assim, tendo em 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, e após votação por escrutínio secreto foi deliberado, por 
unanimidade, designar o Presidente da Câmara, Ângelo João Guarda 
Verdades de Sá, para representar a autarquia na Assembleia Geral da 
Associação ESTER.----------------------------------------------------------------- 
 

PONTO 2.8 – DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO 
MUNICÍPIO NO CONSELHO GERAL DO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ----------------------------------- 
 

Tendo em conta que decorreram eleições, e com a tomada de posse do 
novo executivo, e conforme nº.3 do Artº.14º. do Decreto-Lei nº.75/2008, de 
22 Abril, o Senhor Presidente propôs que, por escrutínio secreto, sejam 
designados os representantes do Município, para o Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas.------------------------------------------------------------ 
Assim, tendo em 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, e após votação por escrutínio secreto foi deliberado, por 
unanimidade, designar o vereador Humberto Ratado, a Drª. Cláudia 
Cristina Pécurto Branco e a Drª. Ondina Maria Ganito Giga, para 
representarem a autarquia no Conselho Geral do Agrupamento de 
Escolas.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

PONTO 2.9 – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO PARA 
APOIO A TESOURARIA PARA O ANO DE 2010 – 
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS ---------------------------------- 

 
De acordo com informação técnica, que se arquiva em pasta anexa como 
documento nº 2, a Câmara Municipal de Borba, pretende contrair um 
empréstimo a curto prazo, no valor de 400.000,00€, para fazer face a 
dificuldades de tesouraria, que possam vir a ocorrer durante o ano civil de 
2010. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Assim, e de acordo com a referida informação, o Senhor Presidente 
propôs que sejam solicitadas propostas relativas às condições de 
financiamento a pelo menos 3 instituições de crédito.----------------------- 
Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
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PONTO 2.10 – RECTIFICAÇÃO AO PONTO 2.6 
(ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA) DELIBERADO EM 
09 DE JUNHO DE 2009 ------------------------------------------------ 
 

De acordo com informação técnica, que se arquiva em pasta anexa como 
documento nº.3, o senhor Presidente propôs uma rectificação ao ponto 
2.6 da reunião de Câmara realizada no dia 09 de Junho de 2009, de 
forma a alterar a designação da conta bancária da Caixa Geral de Depósitos 
(actualmente sem qualquer utilização) com o NIB: 0035 0165 
00008040530 58 de “MUNICÍPIO DE BORBA – PROJECTO URB-AL 
III” para “MUNICÍPIO DE BORBA – FEDER/QREN” e a alteração da 
exclusividade da conta de “movimentos do projecto URB-AL” para 
“recebimentos FEDER (QREN)”.-------------------------------------------------- 
Seguidamente, o Senhor Presidente, colocou a proposta à votação 
tendo sido deliberado por unanimidade a sua aprovação. -----------------  
 

PONTO 2.11 – ACORDO DE PARCERIA – ACEITAÇÃO 
DA DECISÃO DE APROVAÇÃO DO ACORDO COM A 
AMDE ---------------------------------------------- ----------------------- 
 
Presente Acordo de Parceria entre a Associação de Municípios do Distrito 
de Évora (entidade promotora) e o Município de Borba (parceiro activo) do 
Projecto “Modernização, Qualificação e Simplificação do Atendimento aos 
Cidadãos”, cuja cópia ficará arquivada em pasta anexa como documento 
nº.4.------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que por decisão da Autoridade de Gestão do INALENTEJO, 
no âmbito do Regulamento Específico SAMA – Sistema de Apoios à 
Modernização Administrativa do Eixo 5-Governação e Capacitação 
Institucional, foi aprovada uma comparticipação financeira FEDER no 
montante total de 942.937,70 €, representando 63,5% do investimento total 
elegível de 1.484,941,26 €, referente ao projecto acima referido; ------------- 
Considerando que o Município de Borba concordou com a proposta de 
repartição dos custos relativos à comparticipação nacional prevista no 
plano de investimentos por Município, apresentado a 8 de Julho de 2009.--- 
O Senhor Presidente propôs a aprovação da decisão de aceitação do 
referido Acordo com a AMDE. Seguidamente colocou a proposta à 
votação tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------ 
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PONTO 2.12 – ACTIVIDADES DA CÂMARA----------------- -- 
 
O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais 
de funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara 
participou: ---------------------------------------------------------------------------- 

 
� No Fórum Ibero-Americano dos Governos Locais em Lisboa;----- 
� Numa reunião com as Câmaras Municipais da Zona dos 

Mármores, onde foi dada informação sobre os projectos que iriam 
decorrer e em que a Câmara de Borba é líder. Foram abordados 
vários temas relativamente a cooperações futuras;------------------- 

� Na reunião do “Corredor Azul”, em que a Câmara de Borba está 
envolvida e cuja líder é a Câmara de Évora. Contrariamente ao 
que foi publicitado de que a percentagem de apoio dos projectos 
que ali se realizassem era de 75%. Agora passou para um valor 
médio de 56%, ou seja baixaram a taxa média de 
comparticipação, podendo alguns deles chegar aos 75% de acordo 
com a qualidade técnica do projecto.----------------------------------- 

. Ao abrigo do nº.3 do artº.65º da Lei nº.169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº.5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Sr. Presidente informou o 
restante executivo sobre os assuntos aprovados por despacho ao abrigo da 
delegação de competências da Câmara Municipal que lhe foram delegadas, 
em 04 de Novembro de 2009, tendo apresentado listagem com relação de 
processos de obras particulares (que se arquiva em pasta anexa) durante o 
período de 13/11/09 a 27/11/09.---------------------------------------------------- 
 
Relativamente às actividades inerentes aos seus pelouros, desde a 
última reunião, o senhor Vereador Artur Pombeiro, prestou as 
seguintes informações: ------------------------------------------------------------- 
 

� Pavimentações na zona envolvente às Piscinas; ---------------------- 
� Calcetamento e preparação de passeios no loteamento da 

BORURBE; --------------------------------------------------------------- 
� Preparação do caminho do telheiro em Rio de Moinhos tendo em 

vista a pavimentação e a aplicação das condutas de água;----------- 
� Trabalhos no Polidesportivo da Orada; -------------------------------- 
� Limpeza de bermas e valetas, nomeadamente no acesso à 

variante; -------------------------------------------------------------------- 
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� Construção de pedra de calçada; ---------------------------------------- 
�  Início da montagem da iluminação alusiva ao Natal;  -------------- 
� Trabalhos de restauro em habitações do Município; ----------------- 

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

� Representação na reunião do Conselho Directivo da AMPV no 
Cartaxo; -------------------------------------------------------------------- 

� Reunião de preparação do Festival de Britsh; ------------------------ 
� Preparação das actividades natalícias; --------------------------------- 
� Participação na entrega de prémios do concurso de poesia popular 

do CCD Matriz;------------------------------------------------------------ 
� Representação na Plataforma da Rede Social em Évora;----------- 

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


