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ATA Nº.4/2012 
REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

 MUNICIPALDE BORBA 
REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2012 

 
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, reuniu 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 14 de fevereiro de 
2012, que acusa um total de disponibilidades de 774.069,30 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 perguntou ao restante 
executivo se tinham algum assunto geral de interesse para a autarquia que 
pretendessem apresentar.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Não tendo sido apresentado nenhum assunto o Senhor Presidente apresentou 
a ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    
------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------- 
 
A Ordem do dia foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------- 



 
    

Ata da Reunião Ordinária Pública da C.M.B. realizada em 15 de fevereiro de 2012          Página 2 
Praça da República 7150-249 Borba | Telf.: 268 891 630| Fax.: 268 894 808 www.cm-borba.pt   gap@cm-borba.pt 

Ponto 2. Ordem do Ponto 2. Ordem do Ponto 2. Ordem do Ponto 2. Ordem do DiaDiaDiaDia----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.1111 – Aprovação da Ata Nº.3/2012---------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2 – Aprovação de Minuta de Contrato de subconcessão de uso 
privativo de bens do domínio público ferroviário do património edificado e dos 
terrenos adjacentes, no concelho de Borba, Ramal de Vila Viçosa, a celebrar 
entre a REFER PATRIMÓNIO – Administração e Gestão Imobiliária, S.A. e o 
Município de Borba------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3 – Aprovação de Minuta de Licença Precária de Atravessamento de 
Passagem de Nível Particular--------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4 – Atividades da Câmara-------------------------------------------------------------------------- 
    
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº.3/2012------------- ------------ 
 
Previamente distribuída por todo o executivo, foi presente afoi presente afoi presente afoi presente a Ata nº.Ata nº.Ata nº.Ata nº.3333/2012 /2012 /2012 /2012 que, que, que, que, 
depois de analisada, foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor e uma depois de analisada, foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor e uma depois de analisada, foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor e uma depois de analisada, foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor e uma 
abstenção. abstenção. abstenção. abstenção. Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores 
Hugo Alexandre Godinho Mendanha, Rosa Maria Basílio Véstia e Joaquim 
José Serra Silva. Absteve-se o Senhor vereador Humberto Luís Russo Ratado 
por não ter participado na respetiva reunião.-------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.2 –  APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO DE 
SUBCONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DE BENS DO DOMÍNIO 
PÚBLICO FERROVIÁRIO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO E DOS 
TERRENOS ADJACENTES, NO CONCELHO DE BORBA, 
RAMAL DE VILA VIÇOSA, A CELEBRAR ENTRE A REFER 
PATRIMÓNIO – ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, 
S.A. E O MUNICÍPIO DE BORBA------------------------ -------------------- 
 
Previamente distribuída por todo o executivo Previamente distribuída por todo o executivo Previamente distribuída por todo o executivo Previamente distribuída por todo o executivo esteve esteve esteve esteve presente Minuta de presente Minuta de presente Minuta de presente Minuta de 
Contrato de SubconcessãoContrato de SubconcessãoContrato de SubconcessãoContrato de Subconcessão de uso privativo de bens do domínio público 
ferroviário do património edificado e dos terrenos adjacentes, no concelho de 
Borba, Ramal de Vila Viçosa, a celebrar entre a REFER Património a celebrar entre a REFER Património a celebrar entre a REFER Património a celebrar entre a REFER Património ––––    
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Administração e Gestão Imobiliária, S.A. e o MunicípioAdministração e Gestão Imobiliária, S.A. e o MunicípioAdministração e Gestão Imobiliária, S.A. e o MunicípioAdministração e Gestão Imobiliária, S.A. e o Município    de Borbade Borbade Borbade Borba, cuja cuja cuja cuja 
aprovação foi proposta pelo Senhor Presidenteaprovação foi proposta pelo Senhor Presidenteaprovação foi proposta pelo Senhor Presidenteaprovação foi proposta pelo Senhor Presidente.---------------------------------------------------- 
Após análise da mesmaApós análise da mesmaApós análise da mesmaApós análise da mesma,,,,    e alguns esclarecimentos pe alguns esclarecimentos pe alguns esclarecimentos pe alguns esclarecimentos prestados pelo Senhor restados pelo Senhor restados pelo Senhor restados pelo Senhor 
Presidente, foi a referida Minuta de Contrato colocada à votação Presidente, foi a referida Minuta de Contrato colocada à votação Presidente, foi a referida Minuta de Contrato colocada à votação Presidente, foi a referida Minuta de Contrato colocada à votação tendo sido tendo sido tendo sido tendo sido 
deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, a sua deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, a sua deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, a sua deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, a sua 
aprovaçãoaprovaçãoaprovaçãoaprovação. Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores 
Humberto Luís Russo Ratado, Hugo Alexandre Godinho Mendanha e Rosa 
Maria Basílio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva.---    
Ficará cópia da referida Minuta de Contrato arquivada em pasta anexa como 
documento nº.1.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.3 – APROVAÇÃO DE MINUTA DE LICENÇA 
PRECÁRIA DE ATRAVESSAMENTO DE PASSAGEM DE NÍVEL 
PARTICULAR----------------------------------------- ----------------------------- 
 
Previamente Previamente Previamente Previamente distribuída por todo o executivo estdistribuída por todo o executivo estdistribuída por todo o executivo estdistribuída por todo o executivo esteve eve eve eve presente Minuta de presente Minuta de presente Minuta de presente Minuta de 
Licença Precária de Atravessamento de Passagem de Nível Particular, Licença Precária de Atravessamento de Passagem de Nível Particular, Licença Precária de Atravessamento de Passagem de Nível Particular, Licença Precária de Atravessamento de Passagem de Nível Particular, a a a a 
estabelecer entre a Rede Ferroviária Nacional, REFER, E.P.E. e o Município de estabelecer entre a Rede Ferroviária Nacional, REFER, E.P.E. e o Município de estabelecer entre a Rede Ferroviária Nacional, REFER, E.P.E. e o Município de estabelecer entre a Rede Ferroviária Nacional, REFER, E.P.E. e o Município de 
Borba,Borba,Borba,Borba, em que a REFER concede ao Titular da Licença (Município de Borba) 
ao abrigo do nº.2 do artigo 1º do Dec-Lei nº.568/99, de 23 de Dezembro, a 
presente licença a título precário para, por sua conta e risco, utilizar a 
Passagem de Nível (PN) situada ao Km 186,974 do Ramal de Vila Viçosa, cuja cuja cuja cuja 
aprovaçãaprovaçãaprovaçãaprovação foi proposta pelo Senhor Presidenteo foi proposta pelo Senhor Presidenteo foi proposta pelo Senhor Presidenteo foi proposta pelo Senhor Presidente.---------------------------------------------------- 
Após análise da mesma o Senhor Presidente colocou a Minuta da referida Após análise da mesma o Senhor Presidente colocou a Minuta da referida Após análise da mesma o Senhor Presidente colocou a Minuta da referida Após análise da mesma o Senhor Presidente colocou a Minuta da referida 
Licença à votação tendo sido deliberado, por maioria, com quatro votos a favor Licença à votação tendo sido deliberado, por maioria, com quatro votos a favor Licença à votação tendo sido deliberado, por maioria, com quatro votos a favor Licença à votação tendo sido deliberado, por maioria, com quatro votos a favor 
e uma abstençãoe uma abstençãoe uma abstençãoe uma abstenção, a sua aprovação. , a sua aprovação. , a sua aprovação. , a sua aprovação. Votaram a favor o Senhor Presidente e os 
Senhores vereadores Humberto Luís Russo Ratado, Hugo Alexandre Godinho 
Mendanha e Rosa Maria Basílio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador Joaquim 
José Serra Silva.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ficará cópia da referida Minuta de Licença arquivada em pasta anexa como 
documento nº.2------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PONTO 2.4 – ATIVIDADES DA CÂMARA------------------- -------------- 
 
O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além 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:----------------------------------------    
    

• Numa visita ao Fórum Transfronteiriço, com elementos da ADRAL, para 
verem a possibilidade de eventualmente surgirem as empresas 
culturais;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Num jantar de aniversário de uma Associação denominada “Caringana”, 
com a qual trabalhamos quando houve uma campanha de livros para 
Moçambique. Agora vai ser lançada uma campanha de livros para 
Timor. Foi um encontro interessante e parece-lhe poder haver algumas 
possibilidades dos nossos empresários lançaram para lá os nossos 
produtos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Os Sapadores Florestais continuam a fazer limpeza da linha de água na 
freguesia de Orada. Está também outra equipa a fazer limpeza de 
bermas e valetas na estrada Borba/Orada;--------------------------------------------------- 

• Intervenção no Parque Infantil no Loteamento da Eborimo – em fase de 
conclusão;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Seguidamente vai ser colocado um pavimento no Parque Infantil do 
Bairro da Casa do Povo de modo a evitar que os miúdos escorreguem;---- 

• Intervenção no Pavilhão da Ex-Coabo tendo em conta que, quando 
começarem as obras da EB 2,3, a Cantina escolar irá funcionar neste 
Pavilhão;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Manutenções e pequenas intervenções no Concelho de Borba;----------------- 
• Recebeu-se uma viatura nova para recolha de resíduos sólidos urbanos 

dos Molok’s, que entrará em funcionamento durante o mês de Março.----   
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O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as 
seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 
• Representação no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, onde fez 

uma breve apresentação do novo Centro Escolar e da Requalificação da 
EB 2,3 para conhecimento da comunidade escolar;----------------------------------- 

• Participação numa reunião com representantes das Pousadas de 
Portugal, os quais apresentaram os seus serviços, no sentido de 
eventualmente se poder vir a fazer algum Acordo de Colaboração, mais 
propriamente com as Pousadas de Vila Viçosa e Estremoz;------------------------ 

• Visita do Presidente e técnicos da ERT, ao Município de Borba, na 
sequência de uma intervenção que se tem vindo a fazer no Alentejo 
denominada “conhecer para agir”, para conhecimento das ofertas 
turísticas, não só em termos de alojamento mas também outros pontos 
de interesse;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Vai realizar-se na próxima sexta-feira o desfile de Carnaval das Escolas 
do concelho, com a colaboração também do Município;---------------------------- 

• Prevê-se que a abertura das Piscinas Cobertas ocorra durante o mês de 
Março. Estão a ser feitos todos os procedimentos necessários nesse 
sentido. A questão do gás está resolvida, e está lançado o procedimento 
para fornecimento dos produtos químicos. Aguarda-se agora pelas 
empresas para as últimas formações, quer para a maquinaria, quer para 
a gestão de entradas;------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informou que quanto ao “Projeto Alentejo Rock Session”, cuja parceria 
com a NBT (next big thing) foi aprovada em reunião de Câmara 
18/01/2012, foram feitos todos os esforços, mas não se conseguiram 
arranjar patrocinadores, para dar cobertura ao referido projeto. Assim 
ficará o mesmo sem efeito durante o ano de 2012. Vão ver se a situação 
melhora nos próximos anos e se conseguem que o mesmo se venha a 
desenvolver futuramente;----------------------------------------------------------------------------- 

• Programa Teias – Informou que o Programa está todo acertado até final 
do ano. Agora foi feita a programação para seis meses, está divulgado 
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no site do Município e está a ser distribuído. É também divulgado todos 
os meses no Jornal. Posteriormente será apresentado outro programa 
para os restantes seis meses.---------------------------------------------------------------------- 
 

O vereador Joaquim Serra colocou aO vereador Joaquim Serra colocou aO vereador Joaquim Serra colocou aO vereador Joaquim Serra colocou assss    seguinteseguinteseguinteseguintessss    questquestquestquestões:ões:ões:ões:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

• Disse ter recebido um e-mail de um jovem que quis ir assistir a um jogo 
de Futsal, onde estava a jogar a Associação “Barbus” no Pavilhão 
Gimnodesportivo, mas não o deixaram entrar. Segundo informação 
tratava-se de um jogo de Juniores, em que a Federação não permite que 
sejam cobradas entradas, e estavam a ser cobradas entradas pagas. Ele 
com tinha um cartão da referida Associação apresentou-o mas não lhe 
foi permitida a entrada. Também lhe transmitiu que já apresentou a 
questão ao vereador Humberto para se pronunciar. Gostaria de saber se 
o vereador Humberto já teve conhecimento e se já se pronunciou.---------- 

O Senhor vereador Humberto disse que teve conhecimento da questão, que 
lhe chegou por e-mail. Encaminhou de imediato para o técnico de desporto 
para que averigua-se a situação e emitir o seu parecer, para depois podermos 
responder. O técnico de desporto analisou toda a questão ouvindo os 
representantes da associação Barbus e emitiu o seu parecer. Posto isto, dei 
indicações para se enviar uma resposta ao Sr. Fábio Rosado e que se desse 
conhecimento á associação Barbus. Parece que a Associação Barbus faz uma 
“rifa” para angariação de receitas, mas refere que não obriga ninguém, 
contudo segundo o Sr. Fábio, foi interdita a entrada alegando que só se 
pagasse bilhete. Posto isto, estamos em duas situações contraditórias em que 
se resolveu fazer advertências no sentido de não se praticarem ilegalidades 
em instalações municipais, se for efetivamente o caso. --------------------------------------- 

• Viatura lava contentores – interpelou o restante executivo sobre a 
lavagem de contentores, uma vez que teve conhecimento que a viatura 
não está a funcionar. Tratando-se de uma questão até de saúde pública, 
gostaria de ser informado do ponto da situação, e sugeriu que deveriam 
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ser tomadas medidas para que esse serviço voltasse a ser feito, nem que 
se tenha que recorrer a empresas do setor.----------------------------------------------- 

O Senhor vereador Hugo Mendanha informou que vão ser contatadas 
empresas do ramo para obterem orçamento para a lavagem dos contentores, 
uma vez que a viatura que existe nos estaleiros da Câmara necessita de 
arranjo e tem que haver consenso entre os 4 municípios (Borba, Estremoz, Vila 
Viçosa e Redondo).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 quinze minutos da qual se lavrou a presente ata, 
composta por sete páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim, Aldina 
Vitória Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.---------------------- 


