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 ACTA Nº.26/2005 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BORBA REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 

2005 
 

Aos vinte e três dias do mês de Novembro 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 Artur João 
Rebola Pombeiro, Humberto Luís Russo Ratado, Rosa Maria Basílio Véstia 
e Joaquim José Serra Silva, 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 presente e distribuído o resumo de tesouraria do dia 22 de Novembro 
de 2005, que acusa um total de disponibilidades de 756.242,73 (setecentos 
e cinquenta e seis mil duzentos e quarenta e dois euros e setenta 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 de interesse para a Autarquia que 
pretendessem apresentar.------------------------------------------------------------ 
Usou da palavra o Vereador Joaquim Serra, dizendo que teve conhecimento 
da existência de uma reunião da A.N.M.P., em Santarém, que contou com a 
presença de Autarcas, querendo saber detalhes sobre a mesma.---------------- 
O senhor Presidente esclareceu que não esteve presente na reunião mas, 
que soube, que a forma como os trabalhos foram conduzidos, não foi a 
mais correcta, atribuindo esse facto à forma como o evento foi organizado.- 
O senhor Vereador Joaquim Serra, fez questão de esclarecer a sua posição 
relativamente ao Orçamento de Estado e ao PIDDAC para o distrito de 
Évora, dizendo que em sua opinião, a Câmara deveria apresentar pelo 
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menos uma Moção nesse sentido. Caso os eleitos em maioria não façam 
essa Moção possivelmente apresentá-la-á, numa próxima reunião, para que 
possa ser posta à discussão.---------------------------------------------------------- 
Lamentou que o PIDDAC para o distrito de Évora tenha tido mais um corte 
substancial, que seja um dos distritos do País com um menor nível de 
investimento por parte do Poder Central, e que  as Autarquias sejam mais 
uma vez penalizadas, quer na sua capacidade de endividamento, quer pelo 
não cumprimento da Lei das Finanças Locais, no que diz respeito às verbas 
de transferência obrigatória. Salientou ainda a importância de fazer 
prevalecer esta ideia, independentemente da força política que cada um 
representa, pois o Poder Local tem que ser defendido, e defender o Poder 
Local é lutar contra aqueles que não cumprem a Lei das Finanças Locais, 
reforçando a ideia de que na próxima reunião se deveria tomar uma posição 
sobre esta matéria.-------------------------------------------------------------------- 
Para finalizar esta sua intervenção, lamentou o facto de uma promessa para 
o Concelho de Borba, ou seja, que o Centro de Saúde venha inscrito no 
PIDDAC com uma verba de dez mil euros, parecendo-lhe a mesma 
insuficiente.---------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente explicou que,  em relação à primeira observação que o 
senhor Vereador Joaquim Serra fez, existem leituras políticas diferentes da 
Lei do Orçamento, tendo para o efeito que analisar o que está escrito na 
referida Lei. Relativamente à outra questão apresentada, pelo vereador 
Joaquim Serra, no que concerne ao Centro de Saúde o Senhor Presidente 
esclareceu que o que foi dito, foi que o Concurso iria ser agora lançado, e 
que o Projecto estava concluído, prevendo-se o arranque das obras para 
Maio de 2006. Relativamente à verba dos dez mil euros, explicou que a 
mesma poderá por ventura vir a ser reforçada a qualquer momento.---------- 
 
Proposta de alteração à Ordem do Dia------------------------------------------ 
 O Senhor Presidente apresentou uma proposta de alteração à Ordem do Dia 
de modo a incluir o seguinte ponto: �Fundo Permanente�.--------------------- 
A proposta foi colocada 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 2.1 � Aprovação da Acta nº.25/2005--------------------------------------- 
Ponto 2.2 � Requerimentos---------------------------------------------------------- 
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Ponto 2.3 � Ratificação de Contrato-Programa estabelecido entre a 
Direcção Regional de Educação do Alentejo e a Câmara Municipal de 
Borba.---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.4 � Aprovação de Minuta de Contrato de Urbanização--------------- 
Ponto 2.5 � Empréstimo a Curto Prazo para ocorrer a dificuldades de 
tesouraria em 2006------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.6 � Actividades da Câmara------------------------------------------------ 
Ponto 2.7 � Fundo Permanente---------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.1 � APROVAÇÃO DA ACTA Nº. 25/2005------------ 
 
Previamente distribuída por todo o executivo, e após a introdução de 
algumas correcções, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a acta 
nº.25/2005.----------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.2 � REQUERIMENTOS---------------------------------- 
 
Foram apresentados os seguintes requerimentos, sobre os quais foram 
tomadas as seguintes deliberações:------------------------------------------------ 
 a) Programa Borba Branca Borba Limpa 2005------------------------------ 
Processo: 01/05----------------------------------------------------------------------- 
Requerente: José Maria Carola Alpalhão--------------------------------------- 
Morada: Rua Dr. Ramos de Abreu, 87 � Borba---------------------------------- 
Local: Rua Dr. Ramos de Abreu, 87 � Borba------------------------------------- 
Comparticipação da CMB � 130,52 ¼�-------------------------------------------- 
Deliberado por unanimidade, aprovar a comparticipação a suportar pela Câmara Municipal de Borba.----------------------------------------------- 

 
Processo: 02/05----------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Bernardino da Conceição Mexias-------------------------------- 
Morada: Av. 25 de Abril, nº.38 � Borba------------------------------------------ 
Local Av. 25 de Abril, nº.38 � Borba---------------------------------------------- 
Comparticipação da CMB �  182,14 ¼�-------------------------------------------- 
Deliberado por unanimidade, aprovar a  comparticipação a suportar pela Câmara Municipal de Borba.----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Processo: 03/05----------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Ana da Encarnação Gazimba------------------------------------- 
Morada: Rua Dr. Ramos de Abreu, 90 � Borba---------------------------------- 
Local: Rua Dr. Ramos de Abreu, 90 � Borba------------------------------------- 
Comparticipação da CMB �  198,77 ¼�-------------------------------------------- 
Deliberado por unanimidade, aprovar a comparticipação a suportar pela Câmara Municipal de Borba.----------------------------------------------- 
Por estar impedido o Sr. Presidente não participou na discussão nem na deliberação deste processo.---------------------------------------------------- 
 
Relativamente aos processos Borba Branca Borba Limpa o Senhor 
Vereador Joaquim Serra, sugeriu que em processos futuros, desta natureza, 
para além de se propor a aprovação da comparticipação, deveria ficar 
expresso em acta que os mesmos processos, cumprem o Regulamento em 
vigor. Entretanto o senhor Vereador Artur Pombeiro referiu que se os 
processos estão em reunião de Câmara para serem aprovados é porque, 
certamente, cumprem o estipulado no Regulamento.---------------------------- 
 PONTO 2.3 � RATIFICAÇÃO DE CONTRATO-
PROGRAMA ESTABELECIDO ENTRE A DIRECÇÃO 
REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALENTEJO E A 
CÂMARA MUNICIPAL DE BORBA------------------------------- 
 
Previamente distribuído por todo o executivo esteve presente o Contrato-
Programa, estabelecido entre a Direcção Regional de Educação do Alentejo 
e a Câmara Municipal de Borba, referente ao Programa de  Generalização 
do Ensino de Inglês nos 3º e 4º anos do 1º Ciclo do Ensino Básico Público, 
cuja ratificação se propõe---------------------------------------------------------- 
A proposta foi colocada à votação, tendo sido deliberado, por maioria, 
com quatro votos a favor e um voto contra aprovar a referida 
ratificação. Votaram a favor o Senhor Presidente e os senhores Vereadores 
Artur João Rebola Pombeiro, Humberto Luís Russo Ratado e a senhora 
Vereadora Rosa Maria Basílio Véstia. Votou contra o senhor Vereador 
Joaquim José Serra Silva, apresentando a seguinte declaração de voto: 
�Não tendo nada contra o Contrato Programa estabelecido entre a 
Direcção Regional de Educação do Alentejo e a Câmara Municipal de 
Borba, voto contra a ratificação por entender que a competência para a 
sua aprovação era da Câmara, e teria havido espaço para que a mesma 
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pudesse ter sido decidida por aprovação e não por ratificação.�------------- 
Ficará cópia do referido Contrato-Programa arquivado em pasta anexa 
como documento nº.1.---------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.4 � APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO 
DE URBANIZAÇÃO---------------------------------------------------- 
 
Conforme consta do parecer da Direcção Geral de Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Urbano, e por imposição do Decreto-lei n.º 
310/2003 de 10 de Dezembro, é necessário a aplicação do mecanismo de 
perequação, para obviar a alteração ao regulamento. Este mecanismo 
poderá ser introduzido em contrato de urbanização a celebrar com os 
proprietários dos terrenos na área do referido Plano de Pormenor.------------ 
Considerando o parecer relativo ao regulamento do Plano de Pormenor do 
Alto dos Bacelos enviado pela  DGOT-DU e recebido em 22/11/05, 
sugerindo proposta de alteração ao regulamento, foi deliberado marcar 
reuniões entre a equipa que elaborou o Plano, os técnicos da Câmara 
Municipal, da CCDRA e DGOT-DU para esclarecer definitivamente o 
assunto.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.5 � EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO PARA 
OCORRER A DIFICULDADES DE TESOURARIA------------ 
 
A Câmara Municipal de Borba pretende contrair um empréstimo a curto 
prazo, em conta corrente caucionada, para o ano financeiro de 2006, até ao 
montante global de 349.000,00 ¼�� FRP� D� ILQDOLGDGH� GH� RFRUUHU� D�
dificuldades de tesouraria.----------------------------------------------------------- 
Assim a Câmara Municipal propõe solicitar propostas relativas às condições de financiamento, às seguintes Instituições Bancárias: Caixa 
Geral de Depósitos, Millenium BCP, Banco Português de Investimento, 
Banco Totta & Açores, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Banco Espírito 
Santo e Banco Português de Negócios.-------------------------------------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, solicitar propostas às referidas Instituições Bancárias.--- 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 2.6 � ACTIVIDADES DA CÂMARA--------------------- 
 
O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais 
de funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:----------------------------------------------------------------------------- 
 

9�Numa reunião com a Srª Presidente da CCDRA, que ele próprio 
solicitou, para lhe chamar a atenção da necessidade que havia de 
aprovar com a maior rapidez as candidaturas que são apresentadas e 
também para fazer o ponto da situação sobre as promessas de 
financiamentos que tinham sido feitas ao Município de Borba e para 
as quais a autarquia elaborou projectos, lançou concursos e 
apresentou candidaturas.----------------------------------------------------- 

9�No acompanhamento ao Sr. Ministro da Agricultura, que esteve em 
Borba, no passado dia 14 de Novembro, numa visita às CVRA�s;----- 

9�Numa reunião em Évora sobre as alterações da Lei da Protecção 
Civil;---------------------------------------------------------------------------- 

9�Numa reunião com a equipa do PDM para prestar alguns 
esclarecimentos, em virtude da equipa ter dúvidas relativamente a 
algumas reclamações que foram feitas durante o período de 
discussão pública, sobre algumas localizações;--------------------------- 

9�Numa reunião com o Conselho de Administração da Casa de 
Bragança, para ver as hipóteses de colaborar com esta Instituição,   
incluindo também a colaboração de algumas Associações, 
nomeadamente a Associação Caçadores de Borba, que neste 
momento já é responsável pela área envolvente da Albufeira de 
Borba, no sentido de se proceder à limpeza e, eventualmente, à 
recuperação das casas ali existentes. Nesta reunião foi também 
colocada a hipótese de instalação de um parque de campismo rural 
caso o estudo sobre as �potencialidades turísticas do concelho� 
venha a ser aprovado, e ver qual a hipótese de envolver a Casa de 
Bragança, ou pelo menos os terrenos envolventes da Albufeira neste 
projecto, caso possam vir a ser explorados. Da parte do Conselho de 
Administração da Casa de Bragança houve uma certa abertura, tendo 
o Sr. Presidente  mostrado alguma receptividade. Aguarda-se, agora, 
pela marcação de uma reunião com as Associações do Concelho no 
sentido de se apresentar uma proposta mais concreta.------------------- 

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

9�Concluiu-se mais uma edição da Festa da Vinha e do Vinho;---------- 
9�Participação numa reunião com a Comissão de Festas de Orada;----- 
9�Participação numa reunião com a AMDE e com os Municípios de 

Vila Viçosa, Estremoz e Alandroal para planificação do próximo 
circuito dos mármores, como vem acontecendo há três edições. Este 
ano o circuito vai iniciar-se em Estremoz e terminará em Alandroal.- 

9�Participação em reuniões com algumas colectividades desportivas, 
nomeadamente, Sport Clube Borbense e Grupo Cultural e Desportivo 
de Rio de Moinhos para se afinarem detalhes para os futuros 
protocolos a elaborar;--------------------------------------------------------- 

9�Recepção definitiva da parte da Malha Urbana da Sinalização 
Turística Concelhia relativamente a Borba;------------------------------- 

 
O Vereador Artur Pombeiro, relativamente aos seus pelouros, prestou as seguintes informações:---------------------------------------------------------- 
 

9�Prosseguem os trabalhos no Loteamento do Forno � Orada;------------ 
9�Continuam a ser reparados os caminhos danificados pelas cheias, 

nomeadamente, muitas valetas que ficaram danificadas devido à 
quantidade de água que se avolumou;-------------------------------------- 

9�Colaboração no apoio à desmontagem do equipamento da Festa da 
Vinha e do Vinho;------------------------------------------------------------- 

9�Estão a iniciar-se os preparativos para a Iluminação da Quadra 
Natalícia;----------------------------------------------------------------------- 

9�Está a proceder-se a uma alteração à valeta junto à EN 255 que fica 
ladeada pelo Bairro 1º de Maio, uma vez que a EP vai descalcetar a 
estrada até meio, para que os cubos possam vir a rematar com o 
lancil, para que quando a EP entrar em obra possa rematar os 
paralelos ao lancil;------------------------------------------------------------ 

9�Fizeram-se quatro painéis destinados às forças políticas para serem 
colocados junto ao mercado municipal. Estes painéis têm como 
objectivo ficar à disposição das diferentes forças políticas para 
qualquer publicidade que pretendam fazer;-------------------------------- 

9�Outeiro dos Pinheiros � o vereador informou que esta zona continua 
a ser uma zona de depósito de lixo de toda a natureza, desde entulho 
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a animais mortos etc. A Câmara está a retirar todo o lixo existente 
para posteriormente proceder à terraplenagem daquele espaço.-------- 

9�Continuação dos trabalhos de reparação do caminho da Ribeira de 
Borba, nomeadamente a reposição de muros. O vereador informou 
que com a queda das últimas chuvas verificou-se uma enorme 
drenagem de água pela vinha do Engenheiro Cavaca, tendo destruído 
parte do muro da vinha que está a criar algumas dificuldades na 
estrada. A Câmara vai ter que encontrar uma solução para resolver 
este problema;------------------------------------------------------------------ 

9�Continuação das obras de �Ampliação do Mercado Municipal� e 
�Recuperação do Cine-Teatro Municipal de Borba�;-------------------- 

 A vereadora Rosa Véstia, relativamente aos seus pelouros, prestou a seguinte informação:---------------------------------------------------------------- 
 

9�Empreitada de �EM 508.4 � Beneficiação entre a EM 508 e Rio de 
Moinhos� � A vereadora referiu que, tal como informou na última 
reunião, a obra continua com 45 a 50 dias de atraso motivado pela 
EDP. Frisou, no entanto, que mesmo quando for solucionada a 
questão da EDP, vão continuar a existir alguns obstáculos porque na 
zona de aterros existe um terreno que ainda não está libertado uma 
vez que  ainda não chegou a declaração de utilidade pública para a 
expropriação, que está na posse do Sr. Secretário de Estado e ainda 
não foi emitida.---------------------------------------------------------------- 

 
PONTO 2.7 � FUNDO PERMANENTE---------------------------- 
 Em reunião de Câmara de 25 de Outubro de 2005 foi deliberada a 
constituição de fundos permanentes, para pagamento de pequenas despesas 
urgentes e inadiáveis, um dos quais para a funcionária da Cantina Escolar 
Filipa Boleta Proença.---------------------------------------------------------------- 
Considerando que a referida funcionária passou à aposentação, propõe-se 
que seja cessado o respectivo fundo permanente e que seja criado outro, 
com a mesma rubrica, e no mesmo valor para a seguinte funcionária:-------- 
Susana Conceição Clérigo Lanternas Passinhas------------------------------- 
Valor:  100,00 ¼---------------------------------------------------------------------- 
Rubrica Orçamental:---------------------------------------------------------------- 
09---- Divisão de Educação e Intervenção Social-------------------------------- 
 09/020106-----Alimentação � Géneros para confeccionar: 100,00 ¼------- 
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A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
Entretanto o vereador Joaquim Serra voltou a recomendar que, para 
se trabalhar dentro daquilo que são as normas de controlo interno, 
deveria ser elaborado o regulamento de atribuição de fundos permanentes.------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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 vai ser assinada pelo Senhor 
Presidente, Dr. Ângelo João Guarda Verdades de Sá e por mim, Aldina 
Vitória Bilro Vinhas do Maio, Assistente Administrativa Especialista, que a 
redigi.----------------------------------------------------------------------------------- 


