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ATA Nº.25/2012 
REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BORBA 
REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2012  

 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal de 
Borba, com a presença dos senhores vereadores Humberto Luís Russo 
Ratado, Hugo Alexandre Godinho Mendanha, 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 20 de novembro de 
2012, que acusa um total de disponibilidades de 1.627.542.16 Euros.------------- 
 
---------PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA- ------- 
 
Ponto 1.1 – Assuntos Gerais de Interesse para a aut arquia-------------------- 

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e começou por propor a 
aprovação de um “Voto de Pesar” pelo falecimento do Senhor António José 
Cochicho, ex-funcionário desta autarquia, devendo ser enviadas condolências 
à respetiva família.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Presidente colocou o “Voto de Pesar” à votação tendo Seguidamente o Senhor Presidente colocou o “Voto de Pesar” à votação tendo Seguidamente o Senhor Presidente colocou o “Voto de Pesar” à votação tendo Seguidamente o Senhor Presidente colocou o “Voto de Pesar” à votação tendo 
sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Não tendo sido apresentado mais nenhum assunto, o Senhor Presidente 
apresentou a ordem do dia.------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------- 
 
A Ordem do dia foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do Dia------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.1111 – Aprovação das Atas nºs 21/2012 e 22/2012----------------------------------------- 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.2222 – Aprovação de Adenda ao Protocolo de Colaboração estabelecido 
entre a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, E.R.T. e o Município de 
Borba, para o financiamento do Evento “Festa da Vinha e do Vinho” no âmbito 
do Projeto “Programa de Eventos – Alentejo tempo para ser Feliz 2012/2013”, 
aprovado em reunião de Câmara de 28 de Setembro de 2012----------------------------- 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.3333 – Aprovação de Adenda ao Protocolo de Parceria estabelecido   
entre a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, E.R.T. e o Município de 
Borba, para a execução do Evento “Festa da Vinha e do Vinho” no âmbito do 
Projeto “Programa de Eventos – Alentejo tempo para ser Feliz 2012/2013”, 
aprovado em reunião de Câmara de 28 de Setembro de 2012”---------------------------- 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.4444 – Aquisição de Fração de Prédio Urbano----------------------------------------------- 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.5555 – Atividades da Câmara-------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DAS ATAS NºS. 21/2012 2 22/20 12-- 
 
Previamente distribuídas por todo o executivo foramforamforamforam    presentes presentes presentes presentes as Atas nºs. as Atas nºs. as Atas nºs. as Atas nºs. 
21/2012 e 22/2012 que, depois de analisadas, foi deliberado, por unanimidade, 21/2012 e 22/2012 que, depois de analisadas, foi deliberado, por unanimidade, 21/2012 e 22/2012 que, depois de analisadas, foi deliberado, por unanimidade, 21/2012 e 22/2012 que, depois de analisadas, foi deliberado, por unanimidade, 
a sua aprovação.a sua aprovação.a sua aprovação.a sua aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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PONTO 2.2 – APROVAÇÃO DE ADENDA AO PROTOCOLO DE 
COLABORAÇÃO ESTABELECIDO ENTRE A ENTIDADE 
REGIONAL DE TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T. E O 
MUNICÍPIO DE BORBA, PARA O FINANCIAMENTO DO 
EVENTO “FESTA DA VINHA E DO VINHO” NO ÂMBITO DO 
PROJETO “PROGRAMA DE EVENTOS – ALENTEJO TEMPO 
PARA SER FELIZ 2012/2013”, APROVADO EM REUNIÃO DE 
CÂMARA DE 28 DE SETEMBRO DE 2012------------------- ------------ 
        
Previamente distribuído por todo o executivo estestestesteveeveeveeve    prprprpresente esente esente esente Adenda ao Adenda ao Adenda ao Adenda ao 
Protocolo de Colaboração estabelecido entre a Entidade Regional de Turismo Protocolo de Colaboração estabelecido entre a Entidade Regional de Turismo Protocolo de Colaboração estabelecido entre a Entidade Regional de Turismo Protocolo de Colaboração estabelecido entre a Entidade Regional de Turismo 
do Alentejo, E.R.T. e o Município de Borba, para o financiamento do Evento do Alentejo, E.R.T. e o Município de Borba, para o financiamento do Evento do Alentejo, E.R.T. e o Município de Borba, para o financiamento do Evento do Alentejo, E.R.T. e o Município de Borba, para o financiamento do Evento 
“Festa da Vinha e do Vinho” no âmbito do Projeto “Programa de Eventos “Festa da Vinha e do Vinho” no âmbito do Projeto “Programa de Eventos “Festa da Vinha e do Vinho” no âmbito do Projeto “Programa de Eventos “Festa da Vinha e do Vinho” no âmbito do Projeto “Programa de Eventos ––––    
Alentejo tempo paAlentejo tempo paAlentejo tempo paAlentejo tempo para ser Feliz 2012/2103”, ra ser Feliz 2012/2103”, ra ser Feliz 2012/2103”, ra ser Feliz 2012/2103”, aprovado em reunião de Câmara de 
28 de Setembro de 2012.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando a revisão do valor final de investimento de € 25.000,00 para € 
29.028,00, após a Turismo do Alentejo ter procedido à adjudicação das 
componentes do evento “Festa da Vinha e do Vinho” que serão candidatadas 
ao INALENTELO, foi proposto pelo Senhfoi proposto pelo Senhfoi proposto pelo Senhfoi proposto pelo Senhor Presidente a aprovação or Presidente a aprovação or Presidente a aprovação or Presidente a aprovação de uma  de uma  de uma  de uma  
alteração alteração alteração alteração à Cláusula Primeira do referido à Cláusula Primeira do referido à Cláusula Primeira do referido à Cláusula Primeira do referido ProtocoloProtocoloProtocoloProtocolo, conforme adenda anexa., conforme adenda anexa., conforme adenda anexa., conforme adenda anexa.    
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta a votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta a votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta a votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta a votação tendo sido 
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ficará cópia da referida Adenda arquivada em pasta anexa como documento 
nº.1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 2.3 – APROVAÇÃO DE ADENDA AO PROTOCOLO DE 
PARCERIA ESTABELECIDO ENTRE A ENTIDADE REGIONAL 
DE TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T. E O MUNICÍPIO DE 
BORBA, PARA A EXECUÇÃO DO EVENTO “FESTA DA VINHA 
E DO VINHO” NO ÂMBITO DO PROJETO “PROGRAMA DE 
EVENTOS – ALENTEJO TEMPO PARA SER FELIZ 2012/2013”,  
APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 28 DE SETEMBRO 
DE 2012------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Previamente distribuído por todo o executivo estestestesteve eve eve eve presentepresentepresentepresente    Adenda ao Adenda ao Adenda ao Adenda ao 
Protocolo de Parceria estabelecido entre a Entidade Regional de Turismo do Protocolo de Parceria estabelecido entre a Entidade Regional de Turismo do Protocolo de Parceria estabelecido entre a Entidade Regional de Turismo do Protocolo de Parceria estabelecido entre a Entidade Regional de Turismo do 
Alentejo, E.R.T. e o Município de Borba, para a execução do Evento “Festa da Alentejo, E.R.T. e o Município de Borba, para a execução do Evento “Festa da Alentejo, E.R.T. e o Município de Borba, para a execução do Evento “Festa da Alentejo, E.R.T. e o Município de Borba, para a execução do Evento “Festa da 
Vinha eVinha eVinha eVinha e    ddddo Vinho” o Vinho” o Vinho” o Vinho” no âmbito do Projeto “Programa de Eventos no âmbito do Projeto “Programa de Eventos no âmbito do Projeto “Programa de Eventos no âmbito do Projeto “Programa de Eventos ––––    Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo 
tempo para ser Feliz 2012/2103”, tempo para ser Feliz 2012/2103”, tempo para ser Feliz 2012/2103”, tempo para ser Feliz 2012/2103”, aprovado em reunião de Câmara de 28 de 
Setembro de 2012.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando a revisão do valor final de investimento de € 25.000,00 para € 
29.028,00, após a Turismo do Alentejo ter procedido à adjudicação das 
componentes do evento “Festa da Vinha e do Vinho” que serão candidatadas 
ao INALENTELO, foi proposto pelo Senhfoi proposto pelo Senhfoi proposto pelo Senhfoi proposto pelo Senhor Presidente a aprovação or Presidente a aprovação or Presidente a aprovação or Presidente a aprovação dddde uma e uma e uma e uma 
alteração alteração alteração alteração àààà    Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula Segunda (ponto 1) e Cláusula Terceira (ponto 4) do Segunda (ponto 1) e Cláusula Terceira (ponto 4) do Segunda (ponto 1) e Cláusula Terceira (ponto 4) do Segunda (ponto 1) e Cláusula Terceira (ponto 4) do 
referido Protocoloreferido Protocoloreferido Protocoloreferido Protocolo, conforme adendaconforme adendaconforme adendaconforme adenda    anexa.anexa.anexa.anexa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a propostaSeguidamente o Senhor Presidente colocou a propostaSeguidamente o Senhor Presidente colocou a propostaSeguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta    à votação tendo sido à votação tendo sido à votação tendo sido à votação tendo sido 
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ficará cópia da referida Adenda arquivada em pasta anexa como documento 
nº.2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PONTO 2.4 – AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO DE PRÉDIO URBANO--- - 
 
Na sequência da informação apresentada pelo Chefe de Divisão (que se 
arquiva em pasta anexa como documento nº.3) e tendo em vista a “Abertura 
da Porta do Castelo”, a Câmara Municipal pretende adquirir a Fração F do a Câmara Municipal pretende adquirir a Fração F do a Câmara Municipal pretende adquirir a Fração F do a Câmara Municipal pretende adquirir a Fração F do 
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prédio urbano, sito na Rua Silveira Fernandes, nº.9, prédio urbano, sito na Rua Silveira Fernandes, nº.9, prédio urbano, sito na Rua Silveira Fernandes, nº.9, prédio urbano, sito na Rua Silveira Fernandes, nº.9, com a área de 23 m2, com a área de 23 m2, com a área de 23 m2, com a área de 23 m2, 
inscrito na matriz com o artigo nº.1988, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Borba sob o nº.555, pelo valor de 13.546,00 Euros, de que é 
proprietário António José de Brito Grego e outros.---------------------------------------------- 
Assim, por proposta do Senhor PresidenAssim, por proposta do Senhor PresidenAssim, por proposta do Senhor PresidenAssim, por proposta do Senhor Presidente, foi deliberado, por unanimidade, te, foi deliberado, por unanimidade, te, foi deliberado, por unanimidade, te, foi deliberado, por unanimidade, 
adquirir adquirir adquirir adquirir a fa fa fa fração F do referido prédio.ração F do referido prédio.ração F do referido prédio.ração F do referido prédio.--------------------------------------------------------------------  
 
PONTO 2.5 – ATIVIDADES DA CÂMARA------------------- -------------- 
 
O Senhor Presidente informou que, para aléO Senhor Presidente informou que, para aléO Senhor Presidente informou que, para aléO Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de m das atividades normais de m das atividades normais de m das atividades normais de 
funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:------------------------------------------------    
 

• Na sequência dos contatos que têm sido feitos em relação à EDC’ 
Mármores, recebeu uma Delegação Chinesa. Estão na eminência que o 
negócio da EDC’ Mármores se concretize, ou seja, estão dispostos a 
adquirir a empresa desde que o capital seja maioritariamente privado;----- 

• Numa reunião com a empresa Águas do Centro Alentejo, onde foi 
apresentado um estudo sobre uma hipotética intervenção ao nível das 
Águas em Baixa;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Numa reunião com os Presidentes de Câmara da área de influência do 
Hospital de Elvas, que surgiu na sequência de um despacho do 
responsável da ARS de Portalegre. Vai realizar-se outra reunião amanhã, 
em Évora, sobre possibilidade de encerramento do Serviço de Cirurgia 
com Internamento no Hospital de Santa Luzia em Elvas;---------------------------- 

• Numa reunião com a REFER, e várias Câmaras, que decorreu em Vila 
Viçosa, no âmbito das CIM’S, porque está previsto uma série de 
atividades relacionadas com o Cicloturismos e com as Ecopistas;------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O vereadoO vereadoO vereadoO vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as r Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as r Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as r Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as 
seguintes Informações:seguintes Informações:seguintes Informações:seguintes Informações:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

• Reunião com as Associações de Caçadores do Concelho (5) para que se 
faça um convívio em torno da caça no final da época cinegética. A ideia 
é a realização desse convívio com estas associações no Pavilhão de 
Eventos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Reunião com a Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, na qual também 
participaram elementos que têm participado na organização do Cortejo 
Carnavalesco em Rio de Moinhos. Já fazem Cortejo há dois anos, e o ano 
passado tiveram cerca de 200 participantes. A reunião foi no sentido da 
Câmara poder vir a integrar a organização como parceira nesta 
iniciativa;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Realização da Festa da Vinha e do Vinho – informou que este ano a Festa 
teve mais visitantes que o ano passado. Houve cerca de 9 mil entradas 
registadas, apenas nos dias em que o bilhete era ativo. Juntando os dias 
de semana em que não havia registo de entrada, e as entradas depois 
das 24.00 horas, podemos apontar para uma estimativa de 15 mil 
visitantes. No primeiro sábado (dia de abertura da festa) e no último fim 
de semana houve uma boa afluência de visitantes, tendo tudo corrido 
normalmente. Mesmo com a atual conjuntura económica que se vive em 
que se torna complicado fazer gastos excessivos, o setor que mais deve 
ter sentido a este nível foi talvez o artesanato.--------------------------------------------- 

• Informou que a Rede Social tinha previsto no seu plano de ação fazer 
uma iniciativa solidária. Vai avançar com essa iniciativa, com a 
realização de uma sessão de fados, que vai decorrer dia 1 de Dezembro, 
no Cine Teatro, em que os fadistas vêm atuar gratuitamente. O objetivo 
desta iniciativa é ajudar famílias carenciadas e a entrada é traduzida  
com pelo menos um bem alimentar, no sentido de serem feitos cabazes 
para entregar a essas famílias. Seguiu também um pedido para as 
grandes superfícies comerciais para que possam contribuir também 
com alguns géneros alimentares.----------------------------------------------------------------- 
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O Município foi contactado pela Delta Cafés, para indicar 20 nomes de 
pessoas do concelho que preencham os requisitos descritos, por forma 
a virem ser beneficiários de um cabaz oferecido pela empresa. Esta 
acção está prevista para dia 15 de Dezembro. Em colaboração com a 
Segurança social e as juntas de freguesia foi possível enviar o nome das 
pessoas a serem comtempladas com o referido cabaz.------------------------------ 
 

O O O O Senhor Senhor Senhor Senhor vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros,vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros,vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros,vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros,    prestou prestou prestou prestou     
as seguintes informações:as seguintes informações:as seguintes informações:as seguintes informações:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

• Arranjos no telhado do Celeiro da Cultura que se encontrava bastante 
degradado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------    

• Arranjo de muros que caíram devido às fortes chuvadas que se fizeram 
sentir, em Santiago de Rio de Moinhos, nomeadamente, na da Fonte de 
Ferrenha, e arranjo de grelhas e sumidouros;---------------------------------------------- 

• Está uma equipa a proceder ao arranjo de estradas camarárias ao longo 
de todo o concelho.---------------------------------------------------------------------------------------- 

    
O vereador Joaquim Serra colocou O vereador Joaquim Serra colocou O vereador Joaquim Serra colocou O vereador Joaquim Serra colocou a seguinte questão:a seguinte questão:a seguinte questão:a seguinte questão:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

• Sobre os elementos que foram pedidos sobre o PAEL – gostaria de saber 
o que foi tratado.--------------------------------------------------------------------------------------------    

O Senhor Presidente disse que vai pedir ao Chefe de Divisão que lhe envie 
esses elementos por mail:--------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 da qual se lavrou a presente ata, composta por 
oito páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim, Aldina Vitória Bilro 
Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.------------------------------------------- 


