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ATA Nº.5/2014 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

 MUNICIPAL DE BORBA 
REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2014 

 
Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e catorze, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal de Borba, 
com a presença dos Senhores vereadores Joaquim dos Santos Paulo 
Espanhol, Benjamim António Ferreira Espiguinha, Joaquim José Serra Silva, e 
ao abrigo do disposto nos artigos. 78º e 79º da Lei nº.169/99 de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº.5-A/2002 de 11 de 
Janeiro, o Senhor vereador Nelson Trindade Sousa, em substituição do Senhor 
vereador Jerónimo João Pereira Cavaco que, por motivos profissionais, não 
pode estar presente, sob a Presidência do Senhor António José Lopes 
Anselmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 03 de março de 2014 
que acusa um total de disponibilidades de 780.960,61 Euros.------------------------------  
 
-------PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA--------- 
 
Ponto 1.1 – Assuntos Gerais de Interesse para a autarquia------------------ 
 
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e perguntou ao restante 
executivo se tinham algum assunto geral de interesse para a autarquia que 
pretendessem apresentar.--------------------------------------------------------------------------------------- 



 

    

Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 05 de março de 2014                                              Página 2 
Praça da República 7150-249 Borba | Telf.: 268 891 630| Fax.: 268 894 806 www.cm-borba.pt   gap@cm-borba.pt 

 
    

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:-------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do Dia--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ponto 2.1Ponto 2.1Ponto 2.1Ponto 2.1 – Aprovação das Atas nºs.2/2014 e 3/2014 ------------------------------------------- 
Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2 – Proposta de autorização para celebração de acordo de 
pagamentos com a associação de reformados, pensionistas e idosos de Borba 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.3333 – Proposta de parecer genérico favorável à celebração dos contratos 
de aquisição de serviços sujeitos ao disposto no nº 4 do artº 73 da Lei 83-
C/2013 de 31 de Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.4444 – Atividades da Câmara------------------------------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DAS ATAS Nº. 02/2014 e 3/2014------ 
  
Previamente distribuídas pelo executivo, foram presentes asforam presentes asforam presentes asforam presentes as AtaAtaAtaAtas nº.2s nº.2s nº.2s nº.2/2014/2014/2014/2014    e e e e 
3/20143/20143/20143/2014    que, depois de analisadas, que, depois de analisadas, que, depois de analisadas, que, depois de analisadas, obtiveram a seguinte aprovação:obtiveram a seguinte aprovação:obtiveram a seguinte aprovação:obtiveram a seguinte aprovação:--------------------------------------------------------------------------------    
Ata nº.2/2014 Ata nº.2/2014 Ata nº.2/2014 Ata nº.2/2014 ––––    Aprovada, por maioria, com quatro votos a favor e uma 
abstenção. Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores Joaquim dos 
Santos Paulo Espanhol, Benjamim António Ferreira Espiguinha e Joaquim 
José Serra Silva. Absteve-se o Senhor vereador Nelson Trindade Sousa.----------- 
Ata nº.3/2014Ata nº.3/2014Ata nº.3/2014Ata nº.3/2014 – Aprovada, por maioria, com três votos a favor e duas 
abstenções. Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores  
Joaquim dos Santos Paulo Espanhol e Joaquim José Serra Silva. Abstiveram-
se os Senhores vereadores Nelson Trindade Sousa e Benjamim António 
Ferreira Espiguinha.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PONTO 2.2 – PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PARA 
CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE PAGAMENTOS COM A 
ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS 
DE BORBA ------------------------------------------------------------------------- 
 

Na sequência do pedido formulado pela Associação de Reformados, 
Pensionista e Idosos de Borba, estestestesteveeveeveeve    presente informação do Chefe de presente informação do Chefe de presente informação do Chefe de presente informação do Chefe de 
DivisãoDivisãoDivisãoDivisão (que fica arquivada em pasta anexa como documento nº.1) que 
informa o seguinte: “A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Borba é devedora ao Município de Borba do montante de € 1.984,61 referentes 
à cedência de autocarro para realização de excursões nos anos de 2012 e 2013 
(documentos de receita individual 2978/2012; 3900/2012; 4390/2012 e FTI 
00/1147 que se anexam).----------------------------------------------------------------------------------------- 
Em 14/02/2014, por ofício que se anexa, esta associação solicitou ao 
Município, o pagamento da referida dívida, por via de acordo, proposto por 60 
meses, invocando dificuldades económicas e financeiras.----------------------------------- 
 
Desta forma, propõe-se a celebração de acordo de pagamentos nos seguintes 
termos e conforme minuta que se anexa:-------------------------------------------------------------- 

• Montante do acordo: € 1.984,61 respeitantes aos documentos de receita 
individual 2978/2012; 3900/2012; 4390/2012 e FTI 00/1147;-------------------------- 

• Período: 42 prestações mensais, com início em abril de 2014 e término 
em setembro de 2017;------------------------------------------------------------------------------------ 

• Prestação mensal: € 47,25 (da prestação n.º 1 à n.º 41) com acerto na 
última prestação no montante de € 47,31;---------------------------------------------------- 

• Condições: As constantes na minuta de acordo que se anexa;------------------ 
 
Sobre Sobre Sobre Sobre a proposta apresentada oa proposta apresentada oa proposta apresentada oa proposta apresentada o    SenhSenhSenhSenhor Presidente informouor Presidente informouor Presidente informouor Presidente informou que foi 
contactado por representantes da Associação que lhe transmitiram não ter 
possibilidades económicas para pagar a dívida em questão. Pediu-lhe que 
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apresentassem uma proposta, para que pudesse ser analisada. Foi neste 
sentido que apresentaram ofício solicitando o pagamento da referida dívida, 
por via de acordo, proposto por 60 meses. Analisou este pedido com o 
vereador Joaquim Espanhol e entenderam, por bem, que o pagamento deveria 
ser efetuado até final do mandato. Isto significa que, embora a Associação 
solicite o pagamento em 60 prestações, a proposta que aqui é apresentada é o 
pagamento em 42 prestações, com início em abril de 2014 e término em 
setembro de 2017. O parecer da jurista é também neste sentido. Entenderam 
que esta seria a melhor forma de resolver a questão, permitindo à Associação 
regularizar a dívida e poder ter direito ao apoio que é atribuído a todas as 
Associações/Coletividades do concelho, no âmbito do Programa de Apoio às 
Associações e Coletividades, mediante os projetos que venham a realizar.-------- 
 
O vereador Joaquim SerraO vereador Joaquim SerraO vereador Joaquim SerraO vereador Joaquim Serra disse que esta Associação está a passar por um 
período difícil e quem a está a representar é uma Comissão de Gestão, pois 
teve problemas em termos de Direção. Concorda que se tenham 
disponibilizado para pagar a dívida em prestações. Se a questão das 42 
prestações foi vista com a Associação, e se conseguem reunir fundos para 
pagar, tendo em conta que solicitam o pagamento em 60, não se opõe à 
proposta apresentada.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Usou daUsou daUsou daUsou da    palavra o vereador Benjamim Espiguinhapalavra o vereador Benjamim Espiguinhapalavra o vereador Benjamim Espiguinhapalavra o vereador Benjamim Espiguinha referindo que também 
conhece a situação que esta Associação está a passar e concorda que a 
Câmara facilite o pagamento. Concorda também que o pagamento seja 
efetuado em 42 prestações, terminando assim no final de mandato.-------------------  
 
Face ao exposto, porporporpor    proposta do Senhor Presidenteproposta do Senhor Presidenteproposta do Senhor Presidenteproposta do Senhor Presidente,,,,    aaaa Câmara Municipal de Câmara Municipal de Câmara Municipal de Câmara Municipal de 
Borba deBorba deBorba deBorba deverá deliberar verá deliberar verá deliberar verá deliberar autorizar a celebração de acordo de pagamentos a autorizar a celebração de acordo de pagamentos a autorizar a celebração de acordo de pagamentos a autorizar a celebração de acordo de pagamentos a 
prestações com a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Borbaprestações com a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Borbaprestações com a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Borbaprestações com a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Borba, 
nos termos previstos na minuta anexa.---------------------------------------------------------------- 
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Seguidamente o Seguidamente o Seguidamente o Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo sido Senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo sido Senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo sido Senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo sido 
deliberado, por unanimidade, a sua aprovaçãodeliberado, por unanimidade, a sua aprovaçãodeliberado, por unanimidade, a sua aprovaçãodeliberado, por unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.3 – PROPOSTA DE PARECER GENÉRICO 
FAVORÁVEL À CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS DE 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS AO DISPOSTO NO Nº 4 
DO ARTº 73 DA LEI 83-C/2013 DE 31 DE DEZEMBRO --------------- 
 
Na sequência da Na sequência da Na sequência da Na sequência da informação técnicainformação técnicainformação técnicainformação técnica (que se arquiva em pasta anexa como 
documento nº.2) e por proposta do Senhor Presidente,e por proposta do Senhor Presidente,e por proposta do Senhor Presidente,e por proposta do Senhor Presidente,    aaaa    Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal 
dedededeverá delibverá delibverá delibverá deliberar noerar noerar noerar no    sentido de conceder parecer genérico favorável à sentido de conceder parecer genérico favorável à sentido de conceder parecer genérico favorável à sentido de conceder parecer genérico favorável à 
celebração dos contratos de aquisição de serviços sujeitos ao disposto no n.º celebração dos contratos de aquisição de serviços sujeitos ao disposto no n.º celebração dos contratos de aquisição de serviços sujeitos ao disposto no n.º celebração dos contratos de aquisição de serviços sujeitos ao disposto no n.º 
4 do art. 73º da Lei n.º 834 do art. 73º da Lei n.º 834 do art. 73º da Lei n.º 834 do art. 73º da Lei n.º 83----C/2013, de 31 de dezembroC/2013, de 31 de dezembroC/2013, de 31 de dezembroC/2013, de 31 de dezembro, , , , nos casos e condições nos casos e condições nos casos e condições nos casos e condições 
descritos descritos descritos descritos na referida informação.na referida informação.na referida informação.na referida informação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
Para um melhor esclarecimento sobre a proposta apresentada, foi solicitada a 
presença dos técnicos da área financeira. A Drª Ana Alves começou por 
informar que este parecer foi elaborado com a colaboração e o apoio do 
Gabinete jurídico, e consiste de uma forma muito genérica no seguinte: Todas 
as prestações de serviços que tenham que inicialmente ter um parecer prévio 
da Câmara, com a aprovação desta proposta, passariam a ter já esse parecer, 
e mensalmente seria comunicado à Câmara Municipal, através de listagem, 
todos os contratos nestas situações. Existem várias exceções, nomeadamente, 
contratos mistos, situações de cariz obrigatório, ou de urgência, mas tudo isto 
está espelhado de uma forma muito clara em toda a informação técnica.---------- 
 
Usou da palavra o Senhor vereador Joaquim SerraUsou da palavra o Senhor vereador Joaquim SerraUsou da palavra o Senhor vereador Joaquim SerraUsou da palavra o Senhor vereador Joaquim Serra e referiu que o seu 
entendimento sobre esta questão é de que a competência é da Câmara, e não 
deve ser tratada como ratificação nem como informação. Entende que as 
informações devem ser presentes em reunião de Câmara, na altura em que as 
situações decorrerem. Um Órgão que reúne quinzenalmente, e que tem 
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possibilidades de realizar reuniões extraordinárias, caso haja necessidade, 
entende que os contratos devem continuar a ser presentes às reuniões do 
Órgão, porque a autorização genérica trata de factos consomados e a 
autorização da Câmara trata de casos antes de acontecerem. Considera que 
não atrasa em nada os serviços e, se houver programação, os assuntos podem 
ser aprovados atempadamente.------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor vereador Benjamim EspiguinhaO Senhor vereador Benjamim EspiguinhaO Senhor vereador Benjamim EspiguinhaO Senhor vereador Benjamim Espiguinha, , , , referiu concordar com a posição do  
vereador Joaquim Serra. Entende também que com a realização das reuniões 
quinzenais a Câmara tem condições para poder dar resposta às situações que 
vão surgindo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor vereador Nelson SousaO Senhor vereador Nelson SousaO Senhor vereador Nelson SousaO Senhor vereador Nelson Sousa referiu também concordar com a posição 
tomada pelo vereador Joaquim Serra.-------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo a Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo a Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo a Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo a 
mesma sidomesma sidomesma sidomesma sido    rejeitada com dois votos a favor e três votos contrarejeitada com dois votos a favor e três votos contrarejeitada com dois votos a favor e três votos contrarejeitada com dois votos a favor e três votos contra. . . . Votaram a 
favor o Senhor Presidente e o Senhor vereador Joaquim José dos Santos 
Espanhol. Votaram contra os Senhores vereadores Nelson Trindade Sousa, 
Benjamim António Ferreira Espiguinha e Joaquim José Serra Silva.------------------- 
 
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 Câmarafuncionamento e gestão, desde a última reunião de Câmarafuncionamento e gestão, desde a última reunião de Câmarafuncionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara,,,,    participouparticipouparticipouparticipou::::--------------------------------------------    

• Numa reunião no CEVALOR;------------------------------------------------------------------------- 
• Numa reunião na Câmara Municipal de Estremoz, e os municípios  

intervenientes no processo de desmantelamento do Ramal de Vila, para 
análise de minuta de protocolo enviado pela REFER, para posteriormente 
ser aprovada pelos Municípios de Estremoz, Borba e Vila Viçosa;------------- 
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• Num Encontro Temático da Rede de Gabinetes de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico, que a CIMAC e a ADRAL têm vindo a 
promover, que teve lugar na Câmara Municipal de Arraiolos, no passado 
dia 11 de março;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Numa Reunião da CIMAC;----------------------------------------------------------------------------- 
• Numa Visita de trabalho à Bolsa de Turismo de Lisboa;------------------------------ 
• Numa reunião na Câmara Municipal de Évora;-------------------------------------------    

O vereador Joaquim Espanhol, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Joaquim Espanhol, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Joaquim Espanhol, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Joaquim Espanhol, relativamente aos seus pelouros, prestou as 
seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Freguesia MatrizFreguesia MatrizFreguesia MatrizFreguesia Matriz    
 

• EdifíciosEdifíciosEdifíciosEdifícios------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
-Pintura de salas do Edifício da Sede do Município (cont.);------------------------- 

-Colocação de soco em mármore para impermeabilização em 
instalações municipais na Rua de Nossa Senhora em Borba.-------------------- 

• Arranjos exterioresArranjos exterioresArranjos exterioresArranjos exteriores----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
-Conclusão da colocação de capeamento em mármore e corrimões em 
escadaria da Avª Bombeiros Voluntários.----------------------------------------------------- 

• InfraestruInfraestruInfraestruInfraestruturasturasturasturas--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
-Colocação de grelha para melhoria da rede pluvial na Avª D. Dinis Melo 
e Castro;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Execução de lajetas em mármore para a entrada da Porta das Muralhas 
com execução de caleira e encaminhamento à rede pluvial;---------------------- 
-Desassoreamento de esgotos na Zona Industrial da Cruz de Cristo- 
saída do aglomerado de etnia cigana;---------------------------------------------------------- 
-Reparação de caleira pluvial no Alto da Praça (início da Avª do Povo)------ 

• Vias rodoviáriasVias rodoviáriasVias rodoviáriasVias rodoviárias----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
- Colocação de massas betuminosas em reparação de vias municipais;--- 
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Freguesia de Rio de MoinhosFreguesia de Rio de MoinhosFreguesia de Rio de MoinhosFreguesia de Rio de Moinhos    

 
• InfraestruturasInfraestruturasInfraestruturasInfraestruturas----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

-Conclusão da execução de caleira pluvial na Nora.------------------------------------ 
 
Freguesia de OradaFreguesia de OradaFreguesia de OradaFreguesia de Orada    
 

• Vias rodoviáriasVias rodoviáriasVias rodoviáriasVias rodoviárias----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
-Reparação de pontão no cruzamento da EM 506-1 com o desvio para 
Alcaraviça;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Colocação de massas betuminosas em estradas municipais;------------------ 
-Regularização de valetas em caminho rural às Naves.------------------------------- 

 
DiversosDiversosDiversosDiversos--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    
-Serviços habituais de limpeza e recolha de resíduos;--------------------------------- 
- Desmatação e limpeza de árvores pelos Sapadores em diversas zonas 
do município;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Execução de ramais de água com trabalhos de construção civil;------------- 
- Trabalhos de jardinagem na Matriz e Nora;------------------------------------------------ 
- Limpeza de fossas.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Senhor vereador O Senhor vereador O Senhor vereador O Senhor vereador Benjamim Espiguinha Benjamim Espiguinha Benjamim Espiguinha Benjamim Espiguinha perguntou ao Senhor Presidente 
qual o ponto da situação das candidaturas para posterior celebração dos 
Contratos Compromisso com as Associações/Coletividades do concelho, no 
âmbito do PAAC.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente informouO Senhor Presidente informouO Senhor Presidente informouO Senhor Presidente informou sobre as candidaturas entregues, 
discriminando todas elas, e referiu que estão a ser analisadas para que os 
Contratos sejam aprovados dentro dos prazos.----------------------------------------------------- 
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O Senhor vereadorO Senhor vereadorO Senhor vereadorO Senhor vereador    Nelson SousaNelson SousaNelson SousaNelson Sousa, chamou a atenção para a questão do 
estacionamento junto ao Centro Escolar, pois tem verificado uma grande 
confusão quando chegam as carrinhas de nove lugares que transportam os 
alunos que vêm das freguesias, nomeadamente, perto das 8:30 horas quando 
os alunos iniciam as aulas.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor PresidenteO Senhor PresidenteO Senhor PresidenteO Senhor Presidente disse que já se apercebeu dessa situação, mas o 
estacionamento em causa foi contemplado no projeto do Centro Escolar.--------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 da qual se lavrou a presente ata, composta por 
nove páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim, Aldina Vitória Bilro 
Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.------------------------------------------ 

 
 

O Presidente da Câmara  
 

___________________________ 
 

A Coordenadora Técnica   
 

__________________________ 


