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ACTA Nº.5/2003 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BORBA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2003 

 
Aos cinco dias do mês de Março do ano de dois mil e três, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho da Vila de Borba, reuniu pelas quinze horas a 
Câmara Municipal de Borba, com a presença dos vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, Artur João Rebola Pombeiro e Humberto Luís Russo 
Ratado, vereadores eleitos pela CDU João Manuel Rato Proença, sob a 
Presidência do Sr. Dr. Ângelo João Guarda Verdades de Sá,  Presidente da 
mesma Câmara.----------------------------------------------------------------------- 
Não esteve presente o  vereador Vicente Manuel Ameixa Ermitão que ao 
abrigo do artº.78 do Dec-Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei Nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi substituto do 
vereador eleito pela CDU Joaquim José Serra Silva durante o período de 
10 de Fevereiro/03 a 05 de  Março/03.-------------------------------------------- 
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 diário de tesouraria do dia vinte e oito 
de 2003, que acusa um total de disponibilidades de 38.125,68 (trinta e 
oito mil cento e vinte cinco Euros e sessenta e oito cêntimos).------------- 
 
------Ponto 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA---- 

 
Ponto 1.1 � Assuntos Gerais de interesse para a autarquia---------------- 
 
O Sr. Presidente deu início à reunião começando por abordar uma questão 
que já havia sido abordada na última sessão da Assembleia Municipal 
sobre os documentos anónimos (Borba News) que ultimamente têm 
aparecido com alguma frequência. Informou que é intenção da Câmara 
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levar este caso para a Polícia Judiciária pois, neste momento, já atingiu 
uma proporção e chegou a um limite que ele próprio já não admite. 
Acrescentou que este assunto já tinha sido abordado noutra reunião, apenas 
a título particular, pois não era sua intenção seguir com o assunto para a 
PJ, mas depois de tudo o que foi dito na última sessão da Assembleia 
Municipal a sua decisão mudou, e o assunto vai mesmo seguir para a 
Polícia Judiciária.--------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o vereador eleito pela CDU, João Proença, referindo 
congratular-se com a decisão apresentada pelo Sr. Presidente, pois deverá 
ser tomada no momento oportuno, porque também a ele lhe desagrada o 
que está a acontecer. Informou que também vem sendo incomodado e que 
a todo o momento lhe chegam notas produzidas pela Câmara, como por 
exemplo, notas que saem do Gabinete de Informação para a Comunicação 
Social, recortes de jornais, principalmente os que estão relacionadas com a 
dívida da Câmara. Aparecem na caixa de correio, como correio anónimo e, 
como é lógico esta é uma situação que incomoda quem está em casa e quer 
estar sossegado, e que perturba também os familiares que não têm a mesma 
vivência política acabando também por serem incomodados. No seu 
entender, toda esta situação começou, antes das últimas eleições 
autárquicas, com artigos não identificados que saíam no Jornal Terras 
Brancas.-------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador João Proença acrescentou que tinha outra questão para 
apresentar no ponto actividades da Câmara, mas como vem na mesma 
sequência do  assunto que tem estado a ser discutido, aproveita e 
apresenta-o já neste período. Referiu então que gostaria de saber com que 
legitimidade o Gabinete de Informação fez uma nota de imprensa à 
população na qual referia �...podem surgir ainda dificuldades nos 
pagamentos...�  A CDU já fez duas propostas, em anteriores reuniões de 
Câmara, para que as verbas que foram realizadas em venda de património 
pudessem cobrir o empréstimo de 70.000 contos do BPI. As verbas foram 
gastas noutras obras prioritárias e sabe-se perfeitamente que não se 
compram sedes para as Associações e não se compram terrenos se não 
houver dinheiro. Entende assim, que a forma como este assunto está ser 
tratado e comunicado a toda a imprensa é de uma forma tendenciosa, no 
mínimo ambígua, que deve ser clarificada. Está de acordo com a proposta 
que a CDU fez na última Assembleia Municipal, que se faça uma 
inspecção à actividade da Câmara do último ano porque, no seu entender, 
tem irregularidades em número suficiente para cobrir as dos últimos 12 
anos da CDU. Com isto não quer dizer que haja ilegalidades, mas 
irregularidades existem e sabe quais são para as poder enunciar se for 
questionado sobre isso.  Considera que essa inspecção seja feita, por quem 
de direito, porque a CDU não admite que a empresa que fez a auditoria 
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considere relevante determinadas situações que a Inspecção de Finanças 
não considerou quando fez a inspecção à Câmara no anterior mandato. Por 
isso, é necessário que esta situação se clarifique, de uma vez por todas, 
para bem da população de Borba.-------------------------------------------------- 
Entende que é já tempo de se saber de onde vem este tipo de actividade 
clandestina, e de onde aparecem os nomes dos �Borba News�, dos �Zé de 
Borba� porque a população de Borba tem o direito de saber. Só assim se 
verá quem são os anónimos e se têm alguma coisa que ver com esta casa e 
com o bem estar da população de Borba.----------------------------------------- 
O vereador salientou que gostou de saber que a Judiciária vai ser chamada 
a investigar este processo e espera que a CDU avance com o processo que 
anunciou para se clarificarem todas estas situações.----------------------------- 
Interveio o Sr. Presidente referindo que, na sua opinião, existe uma 
diferença entre aquilo que o vereador João Proença disse e o que foi dito 
pela CDU na última Assembleia Municipal, ou seja: a CDU disse na última 
Assembleia que se referiam a dois aspectos importantes e que estavam 
directamente relacionados com o �Borba News�. Por isso, na sua opinião, 
isso significa que a CDU também faz fé em papeis anónimos. Considera, o 
Sr. Presidente, que existe uma diferença abismal entre aquilo que é 
escrever para um Jornal sob pseudónimo, e, entre se fazer um papel e se 
lançar na rua da forma como tem sido distribuído, inclusivamente, alguns 
deles no próprio edifício da Câmara. A propósito disto, quando surgiu o 
primeiro papel, veio via correio, e, houve uma pessoa que é funcionária 
desta autarquia que foi ouvida pela advogada desta Câmara por ter tirado 
fotocópias e distribuir por outros funcionários, e que disse tê-lo feito por 
achar graça. O que é certo é que o assunto não é para achar graça, e a maior 
parte destes papeis têm  aparecido quase sempre no edifício da Câmara, 
situação que está a criar um mau ambiente, e alguma instabilidade nos 
serviços. Por isso, tudo vai ser feito no sentido de tentar esclarecer esta 
situação. Frisou que depois de ter ouvido a proposta apresentada pela CDU 
na sessão da Assembleia Municipal, parte-se de um princípio que se 
acredita em papeis anónimos e, embora não se possa provar coisa nenhuma 
porque os papéis são anónimos, não há dúvidas que quem faz os �Borba 
News� são pessoas opositoras à Câmara Municipal de Borba. Contudo, 
quando se fala em oposição não quer dizer que seja a CDU ou que seja o 
PSD.------------------------------------------------------------------------------------ 
Referiu o vereador, eleito pela CDU, João Proença, que há que ver bem se 
se trata de oposição à Câmara, ou às Câmaras e ao Poder Local. Entende 
que isto deveria ser bem visto, porque esta questão das Câmaras e do Poder 
Local não tem só amigos tem também inimigos. É preciso que isto seja 
clarificado, porque não foi para estar sujeito a situações como esta que 
passou 12 anos por esta Câmara. Daí ser necessária a averiguação de toda 
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esta questão para bem da nossa terra e sobretudo desta Câmara, porque só 
assim haverá tranquilidade e só assim as pessoas se sentirão bem a exercer 
os cargos que desempenham.-------------------------------------------------------  
Referindo-se ainda à última sessão da Assembleia Municipal, o Sr. 
Presidente disse ter reparado nitidamente que todo o discurso feito em 
torno deste assunto, estava a encaminhar-se no sentido do �lavar da roupa 
suja� relativamente a questões do mandato anterior, e, ainda bem que da 
parte dos eleitos do PS não encaminharam por aí.  Disse também que já 
passou 4 anos pela Assembleia Municipal, conhece todos os seus membros 
e sabe muito o que pretendem e onde querem chegar, ou seja, algumas 
pessoas da bancada da CDU colocaram as questões com o objectivo de vir 
um �lavar de roupa suja� parecido a uma outra situação que se passou há já 
algum tempo noutra sessão da Assembleia Municipal. Por isso, voltou a 
repetir: ainda bem que os eleitos do PS não encaminharam por aí.------------ 
Referiu o vereador eleito pela CDU João Proença, que se existem dúvidas 
por parte dos eleitos em maioria nesta Câmara, em relação aos anteriores 
mandatos, então, que essas dúvidas sejam todas clarificadas. Não se podem  
andar a passear os problemas, terá sim que ser tudo clarificado para que se 
possa partir para um trabalho mais tranquilo.------------------------------------ 
 
Ponto 1.2 � Alteração à Ordem do Dia----------------------------------------- 
 
Por proposta do Presidente, foi deliberado, por unanimidade, aprovar  a 
Ordem do Dia de modo a retirar o Ponto 2.2 � Requerimentos, passando o 
ponto 2.3 a 2.2, o ponto 2.4 a 2.3 e o ponto 2.5 a 2.4.--------------------------- 
 
--------------------- Ponto 2. ORDEM DO DIA ----------------------- 
 
Assim, a Ordem do Dia foi a seguinte:-------------------------------------------- 
Ponto 2.1 � Aprovação da Acta nº 3/2003---------------------------------------- 
Ponto 2.2 � Protocolos entre a Câmara Municipal de Borba e Associações 
e Colectividades do Concelho:----------------------------------------------------- 

a) Associação Portuguesa de Deficientes------------------------------------- 
b) Associação Borba Jovem---------------------------------------------------- 
c) Associação de Caçadores e Pescadores de Rio de Moinhos------------ 
d) Associação de Caçadores de Borba---------------------------------------- 
e) Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Orada (Borba)------ 
f) Moto Clube de Borba-------------------------------------------------------- 
g) Grupo Desportivo e Cultural da Nora-------------------------------------- 
h) Centro de Cultura e Desporto da Freguesia Matriz---------------------- 
i) Centro Cultural de Borba---------------------------------------------------- 
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Ponto 2.3 � Marcação de Hastas Públicas para venda de lotes de terreno 
nos Loteamentos Habitacionais da Nave � Nora, Forno � Orada e Senhora 
da Vitória � Barro Branco----------------------------------------------------------- 
Ponto 2.4 � Actividades da Câmara------------------------------------------------ 
 
Ponto  2.1 � APROVAÇÃO DA ACTA Nº.3/2003----------------- 

 
Previamente distribuída, por todo o executivo, foi deliberado, por 
unanimidade aprovar a Acta Nº. 3/2003.--------------------------------------- 
 
Ponto 2.2 � PROTOCOLOS ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE BORBA E ASSOCIAÇÕES E 
COLECTIVIDADES DO CONCELHO----------------------------- 
 
O vereador do pelouro, Humberto Ratado, fez uma breve introdução sobre 
os protocolos abaixo mencionados. Informou que todos eles foram 
previamente discutidos com todas as Associações, tal como já tinha 
referido em reuniões anteriores, tendo-se chagado a acordo conforme 
propostas apresentadas. Informou também que relativamente a anos 
anteriores as alterações não foram significativas, existem algumas 
contrapartidas passando a haver mais relatórios (semestrais), consoante as 
Associações e as actividades que desenvolvem, o que lhe parece que dará 
origem a um processo mais completo.--------------------------------------------- 
O vereador eleito pela CDU, João Proença, referiu que analisou todos os 
protocolos e que  todos eles assentam basicamente na mesma estrutura dos 
anos anteriores. É importante que se celebrem estes protocolos e pensa que 
em todos eles é possível, face a actividades que possam surgir, haver 
cooperação desde que ela seja acordada entre as partes. Congratula-se pelo 
facto de serem assinados protocolos em tão grande número, pois deverá ser 
sempre assim, porque revela vitalidade de um movimento associativo em 
Borba. Perguntou se existem protocolos a celebrar pela primeira vez com 
alguma Associação, tendo-lhe sido respondido pelo vereador Humberto 
Ratado que existe o da Associação de Caçadores e Pescadores de Rio de 
Moinhos.------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou apenas uma diferença que se prende com protocolos que têm 
apoio para os concursos de pesca, e outros não têm. Nesta situação, para 
não haver dúvidas, considera que deveria haver um tratamento igual para 
as Associações que envolvessem este tipo de actividades, mas até poderá 
haver razões que desconhece para que seja assim..------------------------------ 
Relativamente a esta questão o vereador Humberto Ratado esclareceu que, 
esta questão já vinha de anteriores protocolos, e foi dada continuidade ao 
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assunto. Contudo, apareceram os novos planos dos concursos de pesca e, 
evidentemente, foi tudo elaborado de acordo com as Associações mas  
também depende dos fins lucrativos de cada uma delas, ou seja, no caso da 
Associação de Caçadores de Rio de Moinhos na globalidade de iniciativas 
que têm, há uma proposta para apoio naquela verba independentemente de 
haver concurso de pesca ou não.--------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente esclareceu também que a maior parte dos protocolos que 
apresentam concursos de pesca referem-se a Associações que têm como 
objectivo o lucro, mas já lá vai o tempo que os concursos de pesca davam 
lucro.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Associação Portuguesa de Deficientes----------------------------- 

 Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o Protocolo 
a estabelecer entre a Câmara Municipal de Borba e a Associação 
Portuguesa de Deficientes, que tem por objectivo comparticipar e apoiar 
financeira, técnica e materialmente o desenvolvimento das actividades da 
Associação Portuguesa de Deficientes, que depois de analisado foi 
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------------ 
Depois de assinado ficará cópia do mesmo anexo a esta acta dela fazendo 
parte integrante.----------------------------------------------------------------------- 
 
b) Associação Borba Jovem-------------------------------------------- 
 
Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o Protocolo 
a estabelecer entre a Câmara Municipal de Borba e a Associação Borba 
Jovem, que tem por objectivo comparticipar e apoiar financeira, técnica e 

materialmente o desenvolvimento das actividades regulares da Associação 
Borba Jovem, que depois de analisado foi deliberado, por unanimidade, 
a sua aprovação.--------------------------------------------------------------------- 
Depois de assinado ficará cópia do mesmo anexo a esta acta dela fazendo 
parte integrante.----------------------------------------------------------------------- 
 
c) Associação de Caçadores e Pescadores de Rio de Moinhos--- 
 
Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o Protocolo 
a estabelecer entre a Câmara Municipal de Borba e a Associação de 
Caçadores e Pescadores de Rio de Moinhos, que tem por objectivo 
comparticipar e apoiar financeira, técnica e materialmente o 
desenvolvimento das actividades regulares da Associação de Caçadores e 
Pescadores de Rio de Moinhos, que depois de analisado foi deliberado, 
por unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------- 
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Depois de assinado ficará cópia do mesmo anexo a esta acta dela fazendo 
parte integrante.----------------------------------------------------------------------- 
 d) Associação de Caçadores de Borba-------------------------------- 
 Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o Protocolo 
a estabelecer entre a Câmara Municipal de Borba e a Associação de 
Caçadores de Borba, que tem por objectivo comparticipar e apoiar a 
actividade desenvolvida pela Associação de Caçadores de Borba, que 
depois de analisado foi deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.-- 
O Sr. Presidente não participou na discussão nem na deliberação deste 
protocolo.------------------------------------------------------------------------------ 
Depois de assinado ficará cópia do mesmo anexo a esta acta dela fazendo 
parte integrante.----------------------------------------------------------------------- 
 e) Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Orada 
(Borba)---------------------------------------------------------------------- 
 Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o Protocolo 
a estabelecer entre a Câmara Municipal de Borba e a Associação de 
Dadores Benévolos de Sangue de Orada (Borba), que tem por objectivo 
comparticipar e apoiar financeira, técnica e materialmente o 
desenvolvimento das actividades regulares desta  Associação, que depois 
de analisado foi deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.---------- 
Depois de assinado ficará cópia do mesmo anexo a esta acta dela fazendo 
parte integrante.----------------------------------------------------------------------- 
 f) Moto Clube de Borba------------------------------------------------- 
 Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o Protocolo 
a estabelecer entre a Câmara Municipal de Borba e o Moto Clube de 
Borba, que tem por objectivo comparticipar e apoiar financeira, técnica e 

materialmente o desenvolvimento das actividades regulares do Moto 
Clube de Borba, que depois de analisado foi deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
Depois de assinado ficará cópia do mesmo anexo a esta acta dela fazendo 
parte integrante.----------------------------------------------------------------------- 
 g) Grupo Desportivo e Cultural da Nora---------------------------- 
 Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o Protocolo 
a estabelecer entre a Câmara Municipal de Borba e o Grupo Desportivo e 
Cultural da Nora, que tem por objectivo comparticipar e apoiar financeira, 

técnica e materialmente o desenvolvimento das actividades regulares do 
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GDC da Nora, que depois de analisado foi deliberado, por unanimidade, 
a sua aprovação.--------------------------------------------------------------------- 
Depois de assinado ficará cópia do mesmo anexo a esta acta dela fazendo 
parte integrante.----------------------------------------------------------------------- 
 h) Centro de Cultura e Desporto da Freguesia Matriz----------- 
 Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o Protocolo 
a estabelecer entre a Câmara Municipal de Borba e o Centro de Cultura e 
Desporto da Freguesia Matriz, que tem por objectivo comparticipar e 
apoiar financeira, técnica e materialmente o desenvolvimento das 
actividades regulares do CCD da Matriz, que depois de analisado foi 
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------------ 
Depois de assinado ficará cópia do mesmo anexo a esta acta dela fazendo 
parte integrante.----------------------------------------------------------------------- 
 i) Centro Cultural de Borba-------------------------------------------- 
 Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o Protocolo 
a estabelecer entre a Câmara Municipal de Borba e o Centro Cultural de 
Borba, que tem por objectivo comparticipar e apoiar financeira, técnica e 

materialmente o desenvolvimento das actividades regulares do Centro 
Cultural de Borba, que depois de analisado foi deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente não participou na discussão nem na deliberação deste 
protocolo.------------------------------------------------------------------------------ 
Depois de assinado ficará cópia do mesmo anexo a esta acta dela fazendo 
parte integrante.----------------------------------------------------------------------- 
 Ponto 2.3 � MARCAÇÃO DE HASTAS PÚBLICAS PARA 
VENDA DE LOTES DE TERRENO NOS LOTEAMENTOS 
HABITACIONAIS DA NAVE � NORA, FORNO � ORADA E 
SENHORA DA VITÓRIA � BARRO BRANCO------------------ 
 A Câmara Municipal de Borba, propõe marcar hastas públicas para dia 22 
de Março de 2003, às 10:00 horas, para venda de lotes de terreno sitos no 
Loteamento Habitacional da Nave � Nora,  para dia 22 de Março, às 10:00 
horas para venda de lotes de terreno sitos no Loteamento Habitacional de 
Nossa Senhora de Vitória � Barro Branco e para dia 22 de Março de 2003, 
às 15:00 horas para venda de lotes de terreno sitos no Loteamento 
Habitacional do Forno � Orada.---------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente  informou o restante executivo que esta proposta  vem na 
sequência da proposta apresentada na reunião de Câmara de dia 22 de 
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Janeiro/03, na qual se decidiu marcar as hastas públicas para venda de 
lotes após a realização dos concursos limitados para a atribuição dos lotes 
a jovens. A apresentação de candidaturas dos jovens está a decorrer, cujas 
inscrições serão entregues até dia 12 de Março, sendo a atribuição dos 
lotes efectuada no dia 19 de Março de 2003. Assim, os jovens que se 
candidatarem ao concurso limitado e não forem contemplados, terão 
também oportunidade de concorrer a estas hastas públicas.-------------------- 
Analisada a proposta, a Câmara Municipal de Borba, deliberou, por 
unanimidade, marcar hasta pública para dia 22 de Março de 2003, às 
10:00 horas, para  venda dos seguintes lotes de terreno sitos no 
Loteamento Habitacional da Nave - Nora:---------------------------------------- 

 
Loteamento Habitacional da Nave � Nora--------------------------------- 

Lote n.º Área 
(m2) 

N.º de 
Pisos Utilização Valor da 

adjudicação 
     

2.5 198.00 2 Habitação Unifamiliar 14.000 ¼ 

2.6 198.00 2 Habitação Unifamiliar 14.000 ¼ 

2.7 198.00 2 Habitação Unifamiliar 14.000 ¼ 

 
Foi ainda deliberado, por unanimidade, marcar hasta pública para o 
mesmo dia (22/03/03), às 12:00 horas, para venda dos seguintes lotes de 
terreno sitos no Loteamento Habitacional da Senhora da Vitória � Barro 
Branco:--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Loteamento Habitacional da Senhora da Vitória � Barro Branco----- 

Lote n.º Área 
(m2) 

N.º de 
Pisos Utilização Valor da 

adjudicação 
     

08 389.50 1 Habitação Unifamiliar 20.000 ¼ 

09 323.00 1 Habitação Unifamiliar 17.500 ¼ 

10 420.00 1 Habitação Unifamiliar 21.000 ¼ 

15 166.50 2 Habitação Unifamiliar 18.000 ¼ 

18 180.23 2 Comércio / Habitação 30.000 ¼ 

32 330.00 1 Habitação Unifamiliar 17.500 ¼ 

33 330.00 1 Habitação Unifamiliar 17.500 ¼ 

34 330.00 1 Habitação Unifamiliar 17.500 ¼ 
  
Foi também deliberado por unanimidade, marcar hasta pública para o 
mesmo dia (22/03/03), às 15:00 horas, para venda dos seguintes lotes de 
terreno sitos no Loteamento Habitacional do Forno � Orada:------------------ 

 
 
 
 



Acta da Reunião Ordinária da CMB realizada em 05 de Março de 2003 10 

Loteamento Habitacional do Forno � Orada------------------------------ 
Lote n.º Área 

(m2) 
N.º de 
Pisos Utilização Base de 

Licitação 
     

21 208 1.5 Habitação Unifamiliar 15.000 ¼ 

25 227.5 1.5 Habitação Unifamiliar 14.000 ¼ 

26 227.5 1.5 Habitação Unifamiliar 14.000 ¼ 

27 208 1.5 Habitação Unifamiliar 15.000 ¼ 

28 382 1 Habitação Unifamiliar 19.000 ¼ 

29  370 1 Habitação Unifamiliar 18.500 ¼ 

30 374 1 Habitação Unifamiliar  18.500 ¼ 

31 374 1 Habitação Unifamiliar  18.500 ¼ 

32 374 1 Habitação Unifamiliar 18.500 ¼ 

33 367 1 Habitação Unifamiliar 18.500 ¼ 

A 727 2 Comércio e Habitação Colectiva 62.500 ¼ 
 O vereador eleito pela CDU, João Proença, votou favoravelmente a 
proposta para marcação das hastas públicas, contudo, não concorda com os 
valores atribuídos aos lotes, considerando-os bastante elevados.-------------- 
 2.4 � ACTIVIDADES DA CÂMARA-------------------------------- 
 Hasta Pública para adjudicação de espaços disponíveis no Mercado 
Municipal de Borba----------------------------------------------------------------- 
 Na sequência da hasta pública realizada em 20 de Fevereiro último, foi 
efectuada a seguinte adjudicação:-------------------------------------------------- 
Loja nº.6 � adjudicada a Susana Marisa Prim da Costa Bilro, pelo valor de 
700 Euros, cuja renda mensal é de 130 Euros, destinada a comercialização 
de roupa e outros artigos de bebé e criança.-------------------------------------- 
 Outras actividades dos eleitos---------------------------------------------------- 
 

O Senhor Presidente iniciou este ponto, começando por informar que, tal 
como já foi informado na última sessão da Assembleia Municipal, está 
prevista para dia 8 de Março/03 a colocação da Estátua �Busto do Dr. 
Verão�, no Largo dos Combatentes da Grande Guerra. Trata-se de uma 
iniciativa em conjunto com a Junta de Freguesia de S. Bartolomeu, que  
não vai trazer despesas para a Câmara, sendo a Junta de Freguesia que vai 
oferecer tudo o que lá vai ser colocado.------------------------------------------- 
 
O Sr. Presidente apresentou também uma proposta técnica de ZEP � Zona 
Especial de Protecção. No fundo, trata-se de uma tentativa de uniformizar 
a mancha. Exemplificou: No caso dos imóveis classificados, em vez de 
haver várias zonas de protecção aos imóveis, haverá apenas uma mancha 
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que será a que corresponde à que aparece com um traço vermelho (na 
presente proposta). É uma proposta apresentada pelas técnicas cuja 
tentativa é de excluir algumas zonas (marcadas a lápis na proposta). O 
objectivo é analisar melhor esta questão com as técnicas e trazer o projecto 
à aprovação de uma próxima reunião de Câmara, porque se a Câmara não 
indicar estas Zonas Especiais de Protecção será o IPPAR a fazê-lo.--------- 
O vereador eleito pela CDU, João Proença, após verificar a proposta e ter 
pedido esclarecimento sobre algumas questões, referiu que não pretende 
opor-se a nada que seja melhoramentos na elaboração destes trabalhos de 
planeamento, mas sugeriu que esta proposta deveria vir acompanhada de 
uma memória descritiva que especifique cada caso porque certamente não 
serão todos iguais.-------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente, concordando com a sugestão do vereador João Proença, 
referiu que hoje apresentou apenas uma proposta. Certamente, quando 
voltar para aprovação para posteriormente seguir para o IPPAR, será 
acompanhada de uma memória descritiva.---------------------------------------- 
 
Reportando-se às reuniões em que participou desde a última reunião 
de Câmara, o Sr. Presidente informou:----------------------------------------- 
 

��Participação numa reunião na AMDE da qual faz parte o grupo 
de trabalho para se pensar na formação dos trabalhadores.--------- 

��Participação numa reunião com a FBO sobre a tentativa que há 

de Borba avançar em relação aos outros concelhos, no que 

concerne à Revisão do Plano de Pormenor da Zona Industrial do 

Alto dos Bacelos e do  Estudo Global da UNOR 2.------------------ 
��Participação num Seminário, em Santarém, sobre “Transferência 

de Novas Competências”.------------------------------------------------ 
��Participação numa reunião com os Senhores da empresa 

Schreder, sobre um estudo luminotécnico que tem como 

objectivo a elaboração de uma candidatura que vai permitir a 

substituição de todas as lâmpadas brancas por lâmpadas 

amarelas. Esta candidatura vai ter que ser entregue até final deste 

mês, uma vez que em Abril haverá mudanças nas regras. 

Contudo, constatou-se que faltava ainda a planta da Orada, da 

Ribeira, e de algumas zonas da vila (Aldeia Lacerda, etc), por 

isso estão a ser feitos todos os esforços no sentido da sua entrega 

até final de Março.-------------------------------------------------------- 
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O Vereador Artur Pombeiro informou o restante executivo sobre as 
seguintes actividades relativas ao seu pelouro:------------------------------- 
 

��Continuação dos arranjos paisagísticos na envolvente da Rua de 
S. Sebastião.--------------------------------------------------------------- 

��Continuação dos arruamentos e calcetamentos da Zona 
Habitacional da Cerca, bem como os arranjos paisagísticos da 
zona Norte.----------------------------------------------------------------- 

��Rio de Moinhos � melhoramentos na Zona da Ferrenha. Existem 
já condições para retirar a curva e para se proceder ao 
alargamento da via, uma vez que o proprietário dos terrenos já 
manifestou interesse na sua cedência.---------------------------------- 

��Continuação das obras no Loteamento do Forno, existindo já 
condições para a instalação de telefones e electricidade.------------ 

��Vai ter início a obra na Rua José de Sousa de Carvalho que vai 
ser candidatada ao Recria, uma vez que já é permitido fazer 
candidaturas de edifícios da Câmara ao Recria, desde que o 
mesmo esteja instalado na área da vila.-------------------------------- 

��Horta das Freixas � foi feito um levantamento e pretende-se 
proceder a obras na cobertura e construção de uma casa de 
banho.----------------------------------------------------------------------- 

��Parque de viaturas da Câmara � vai ser feita uma pequena 
dependência para instalar os preparadores de trabalho.------------- 

 
O Vereador Humberto Ratado prestou as seguintes informações 
relativas ao seu pelouro:----------------------------------------------------------- 
 

��Reunião na CCRA sobre Valorização de Produtos Regionais, 
para que possam vir a ser criados grupos de trabalho com o 
objectivo de valorizar os produtos do Alentejo. Está uma 
empresa a trabalhar neste projecto e as Câmaras foram 
convidadas a participar nos grupos de trabalho.--------------------- 

��  Estão a ser feitos os preparativos para as Comemorações do Dia 
Internacional de Mulher (8 de Março). Haverá um lanhe 
convívio, com início pelas 15:30 horas, que se realizará no 
parque de viaturas dos Bombeiros Voluntários. Foi feito um 
convite tipo cartaz para as mulheres se inscreverem, e existem já 
mais de 200 inscrições. Foi convidado o Grupo �Recordar� para 
animar aquela tarde e, para simbolizar esta data, vai ser entregue 
a cada mulher um postal e uma rosa.---------------------------------- 

�� Está a ser preparada uma visita �6ª Feira de Los Mayores de 
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Extremadura�, destinada aos idosos, que terá lugar em Badajoz, 
de 20 a 23 de Março de 2003. Trata-se de uma iniciativa da 
Câmara que vai apoiar oferecendo o transporte, uma vez que as 
entradas são gratuitas. A Câmara elaborou uma brochura, 
publicitando o evento e indicando os locais onde poderão fazer 
as inscrições (Juntas de Freguesia, Santa Casa da Misericórdia, 
AURPI, Associação Sol e ASSO).------------------------------------- 

��  Apoio na preparação de uma visita ao concelho de Borba, no 
âmbito do projecto �Fileiras Euro-Mediterrânicas�, cujo 
ceminário de encerramento do 1º ano do projecto decorreu m 
Évora. Foi pedido apoio à Câmara Municipal de Borba na 
preparação desta visita, que contou com cerca de 30 pessoas de 
vários pontos da Europa. A visita foi basicamente à extracção e 
transformação de mármores, (Plácido José Simões), a uma 
queijaria em Rio de Moinhos e à Adega do Sr. Marcolino Sebo.-- 

 
1ª Meia Maratona Fotográfica de Borba � Proposta de Normas de 
Participação-------------------------------------------------------------------------- 
 Estiveram presentes as Normas de Participação para a 1ª Meia Maratona 
Fotográfica de Borba, que se insere na 5ª Feira do Queijo, a realizar no dia 
19 de Abril de 2003, cuja aprovação se propõe.---------------------------------- 
Depois de distribuídas e analisadas por todos os presentes, foi deliberado, 
por unanimidade a sua aprovação. Ficará cópia das mesmas anexa a esta 
acta dela fazendo parte integrante.------------------------------------------------- 
 Relativamente a actividades da Câmara o vereador João Proença 
referiu o seguinte:------------------------------------------------------------------- 
 . No que concerne à colocação do Busto do Dr. Verão no Largo dos 
Combatentes da Grande Guerra, lamenta, não haver nenhuma intervenção, 
no sentido de melhorar aquele espaço e, que se limitem apenas à colocação 
do Busto. Certamente a CDU não faria assim, pois tratando-se de um 
espaço público onde o busto vai ser colocado, merecia uma intervenção 
naquela zona.-------------------------------------------------------------------------- 
Esclareceu o Sr. Presidente que esta é uma actividade da Junta de 
Freguesia de S. Bartolomeu, que foi decidido fazer em conjunto com a 
Câmara, e a ideia com que ficou, depois de uma conversa com o Sr. 
Presidente da Junta, e até por vontade dos familiares, foi mesmo de não 
haver grandes actividades à volta da inauguração.------------------------------ 
Referiu o vereador João Proença que mesmo assim, e tratando-se de uma 
pessoa de  reconhecido  mérito na vila de Borba, entende que deveria 
fazer-se uma festa com algum cuidado e alguma dignidade.------------------- 
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. Relativamente à feira do Queijo, o vereador João Proença referiu ter lido 
atentamente o regulamento, e verificou que este ano aceitam-se só 
produtores de Borba. Disse que quando se iniciou esta iniciativa a ideia 
nunca foi esta, antes pelo contrário, tratava-se de uma iniciativa que se 
deveria alargar e deveria ser sempre regional e não local. É evidente que a 
sua transferência para Rio de Moinhos condiciona bastante a iniciativa 
regional. Sublinhou mais uma vez que está de acordo que haja uma 
iniciativa sobre queijos em Rio de Moinhos, mas que a data da Páscoa 
deverá ser protegida e guardada para o futuro Parque de Feiras e 
Exposições em Borba e, que se pense noutra iniciativa para Rio de 
Moinhos também relacionada com os queijos, porque com todas as 
potencialidades que esta freguesia tem, não há necessidade de matar uma 
iniciativa regional que é do concelho. Deixou  clara a sua opinião de que 
uma iniciativa de queijos em Rio de Moinhos, nos meses de Junho ou 
Julho, seria o ideal, pois nesta altura há Festas em Rio de Moinhos, há 
queijos secos, sendo estes os famosos de Rio de Moinhos. Entende que 
esta seria uma forma dos produtos regionais crescer em Borba tanto como 
cresceu a Festa da Vinha e do Vinho. Contudo, para isso, tem que existir a 
iniciativa regional, e não ter medo dos outros produtos regionais que 
possam chegar ao Alentejo. A Páscoa é uma época do ano em que no 
Alentejo não há iniciativas do género, por isso o concelho que a tiver, tê-
la-á garantida.------------------------------------------------------------------------- 
Ainda sobre este assunto e referindo-se ao envolvimento do veterinário na 
Feira do Queijo, entende que deverá haver ainda mais cuidado com esta 
Feira do que propriamente com a Festa da Vinha e do Vinho. Convinha 
que os técnicos municipais desta área fossem bem informados para poder 
alertar sobre algumas condicionantes que possa haver, e para que também 
pudessem contactar as entidades regionais que tratam desta fiscalização, e 
atempadamente informar os participantes.---------------------------------------- 
 
. Relativamente às visitas a Borba, no âmbito do projecto �Fileiras Euro-
Mediterrânicas, entende que é sempre de apoiar estas presenças, pois são 
sempre medidas que trazem bons resultados para o concelho.----------------- 
 
. No que concerne à visita dos idosos à �6ª Feira de Los Mayores de 
Extremadura�, na sua opinião, considera que outro local nacional é sempre 
privilegiado em relação a Espanha.-----------------------------------------------  
 
Relativamente à questão da Feira do Queijo e ao que foi dito pelo vereador 
João Proença, o vereador Humberto Ratado esclareceu que realizou-se 
uma reunião com a Associação Áqua D�Ossa e com a Junta de Freguesia 
de Rio de Moinhos (elementos organizadores da Feira do Queijo) e 
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aproveitando uma Assembleia Geral da Áqua D�Ossa, foi decidido pela 
maioria que a feira deveria contar com a participação apenas de queijeiros 
do concelho.--------------------------------------------------------------------------- 
Na opinião do vereador Humberto considera muito limitativo, e teve 
oportunidade de lhes dizer a eles. Contudo, é uma experiência que se faz 
este ano, porque se a resposta não for a que se pretende da parte dos 
próprios produtores de queijos, poderá então alargar-se a possibilidade de 
receber produtos regionais e não só locais, em próximas edições da Feira.-- 
 
Antes de dar a reunião por encerrada, o Senhor Presidente procedeu à 
leitura da minuta da acta, que foi aprovada por unanimidade e ficará anexa 
a esta acta dela fazendo parte integrante.------------------------------------------ 
 
-------------------------ENCERRAMENTO----------------------------- 
 
Por não haver mais nada a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião, da qual se lavrou a presente acta, composta por quinze páginas 
que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim, Aldina Vitória Bilro 
Vinhas do Maio, Assistente Administrativa Especialista que a redigi.------- 


