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 ACTA Nº.5/2011 
REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA  

 MUNICIPAL DE BORBA  
REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2011  

 
Aos dezasseis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e onze, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal 
de Borba, com a presença dos senhores vereadores Humberto Luís Russo 
Ratado, Rosa Maria Basílio Véstia e Joaquim José Serra Silva, sob a 
Presidência do Senhor Vice-Presidente, Artur João Rebola Pombeiro, em 
substituição do Senhor Presidente Ângelo João Guarda Verdades de Sá 
que, por motivos inerentes à autarquia, não esteve presente.------------------- 
Como secretária à reunião esteve presente a funcionária Aldina Vitória 
Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica da Câmara Municipal de 
Borba.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Movimento Financeiro ------------------------------------------------------------- 
 
Presente o resumo de tesouraria do dia 15 de Fevereiro de 2011, que acusa 
um total e disponibilidades de € 556.308,20.------------------------------------- 
Presente informação dos serviços para rectificar o resumo de tesouraria 
presente em reunião de Câmara de 05 de Janeiro de 2011, devido à 
passagem de saldos de 2010 para 2011. Assim, o total das disponibilidades 
passou de € 479.249,33 para € 481.343,46--------------------------------------  
 
---PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA— 
 
Ponto 1.1 – Assuntos Gerais de interesse para a autarquia----------------- 
 
O Senhor Vice-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 Vice-Presidente apresentou a ordem do dia:----------------------------- 
 
--------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA---------------------- 
 
A ordem do foi a seguinte:----------------------------------------------------------- 
Ponto 2. Ordem do Dia:------------------------------------------------------------ 



 
M U N I C Í P I O    D E    B O R B A 

Praça da República - 7150-249 Borba . Telef.: 268 891 630 . Fax: 268 894 806 . e-mail: gap@cm-borba.pt 
http://www.cm-borba.pt  -  Contribuinte n.º 503 956 546 

Acta da Reunião Ordinária Pública da C.M.B. realizada em 16 de Fevereiro de 2011 2 

Ponto 2.1 – Aprovação da Acta nº.1/2011---------------------------------------- 
Ponto 2.2 – Aprovação de Telas Finais do Processo de Loteamento “Monte 
Franco”--------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.3 – Isenção de Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de 
Pormenor da Área de Equipamentos de Apoio à Ecopista---------------------- 
Ponto 2.4 – Isenção de Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de 
Pormenor de Santa Bárbara – UOPG 2-------------------------------------------- 
Ponto 2.5 – Actividades da Câmara------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ACTA Nº. 1/2011 ------------ 
 
Previamente distribuída por todo o executivo, foi presente a acta nº. 
1/2011 para aprovação.------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vice-Presidente propôs que a aprovação da acta transitasse 
para a próxima reunião de Câmara, uma vez que a dúvida que surgiu 
nesta acta ainda não foi esclarecida e o Senhor Presidente não está presente, 
para a poder esclarecer. A proposta foi aceite pelo restante executivo. 
Contudo o vereador Joaquim Serra considerou haver muito tempo entre a 
data em que esta acta foi submetida à aprovação e a data em que a mesma 
vai ser aprovada.---------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.2 – APROVAÇÃO DE TELAS FINAIS DO 
PROCESSO DE LOTEAMENTO “MONTE FRANCO”-------  
 
Presente Processo de Loteamento denominado “Monte Franco”, de que é 
requerente Heitor Geraldino Rato Azeitona, sito em Monte da Azinheira – 
Rio de Moinhos.----------------------------------------------------------------------- 
Tendo em conta informações técnicas (que se arquivam em pasta anexa 
como documentos nº.1) de acordo com o disposto no nº.8 do artigo 20º do 
Decreto-Lei nº.555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 
conferida pela Lei nº.60/2007, de 04 de Setembro, as Telas Finais dos 
Projectos de Infra-estruturas, do Processo de Loteamento “Monte 
Franco” encontram-se correctamente instruídas, bem como o termo de 
responsabilidade está em conformidade com o artigo 10º do mesmo 
diploma legal, não se encontrando inconveniente na aprovação das 
mesmas.-------------------------------------------------------------------------------- 



 
M U N I C Í P I O    D E    B O R B A 

Praça da República - 7150-249 Borba . Telef.: 268 891 630 . Fax: 268 894 806 . e-mail: gap@cm-borba.pt 
http://www.cm-borba.pt  -  Contribuinte n.º 503 956 546 

Acta da Reunião Ordinária Pública da C.M.B. realizada em 16 de Fevereiro de 2011 3 

Assim, e de acordo com as referidas informações, o Senhor Vice-
Presidente propôs a aprovação das Telas Finais do Processo de 
Loteamento “Monte Franco”.---------------------------------------------------- 
Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.3 – ISENÇÃO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA DO PLANO DE PORMENOR DA ÁREA 
DE EQUIPAMENTOS DE APOIO À ECOPISTA---------------  
 
Tendo em conta informação técnica do Gabinete de Planeamento e 
Urbanismo (que se arquiva em pasta anexa como documento nº.2) após 
consultada a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional 
do Alentejo, nos termos do nº.6 do artigo 74º do Decreto-Lei nº.380/99, de 
22 de Setembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei nº.46/2009, de 20 
de Fevereiro e do nº.2 do artigo 3º do Decreto-Lei nº.232/2007, de 15 de 
Junho, e emitido o parecer que se junta em anexo, considera-se que o 
Plano de Pormenor da Área de Equipamentos de Apoio à Ecopista não 
terá efeitos significativos no ambiente, conforme se justifica no relatório 
de isenção de Avaliação Ambiental Estratégica.--------------------------------- 
Assim, e de acordo com a referida informação, o Senhor Vice-Presidente 
propôs que a Câmara delibere a isenção da Avaliação Estratégica do 
referido Plano.------------------------------------------------------------------------ 
O vereador Joaquim Serra quis saber qual o ponto da situação deste Plano. 
Para dar essa informação foi solicitada a presença da técnica responsável 
por este assunto e explicou que, relativamente ao Plano de Pormenor da 
Área de Equipamentos da Ecopista, o Engº Carlos Pé-de-Ouro e a Arqª. 
Rosalina de Castro estão a tratar das diferentes zonas, uma vez que o Plano 
foi divido por zonas, a caracterização e o diagnóstico estão concluídos.----- 
Sobre este Plano o vereador Joaquim Serra perguntou qual o prazo para a 
elaboração do mesmo. A técnica informou que o prazo para a elaboração já 
foi ultrapassado. É difícil para as equipas porque todos os seus elementos 
têm outras funções e às vezes é difícil de equacionar. Mesmo os planos que 
são executados por equipas exteriores à Câmara não conseguem cumprir os 
prazos. Este plano da Ecopista não vai ser difícil de concluir, porque é um 
plano que não implica grandes transformações, mais adaptado à paisagem e 
mais natural. Embora tenham que juntar uma série de factores, tais como, o 
projecto feito pela INVESFER da Ecopista propriamente dita, adicionar 
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uma área também dum projecto da REFER que engloba a área da Estação e 
tem uma proposta de loteamento a integrar nessa área, mas há uma série de 
factores a contribuir para aquele Plano começar a evoluir com mais rapidez. 
Embora seja uma experiência nesta área, pensa que este ano vão conseguir 
concluir estes planos.----------------------------------------------------------------- 
O Vereador Joaquim Serra sugeriu que como o prazo de elaboração do 
Plano já está ultrapassado, seria correcto voltar a uma reunião de Câmara 
para legitimar esse prazo, ou seja, solicitar um prazo mais dilatado. A 
técnica concordou e referiu que nunca aconteceu isso noutros planos e 
houve situações de planos elaborados por empresas em que os prazos foram 
arrastados por dois e três anos.------------------------------------------------------ 
O Senhor vereador Joaquim Serra disse que coloca esta questão por já ter 
detectado isso noutros planos, nomeadamente, aqueles que são adjudicados 
a empresas e que têm compromissos de pagamentos e as próprias empresas 
nunca são penalizadas pelo não cumprimento dos prazos. Neste caso, e 
estando os Planos a ser feitos pelo Gabinete da Câmara, deveria haver o 
cuidado de vir aferindo a deliberação de Câmara com aquilo que é 
execução física do trabalho.--------------------------------------------------------- 
Disse ainda que há outra questão que lhe levanta dúvidas em relação ao 
Plano da Ecopista, ou seja, este Plano está relacionado com a suspensão do 
PDM para aquela área, e essa suspensão também foi por um período de 
tempo.---------------------------------------------------------------------------------- 
A técnica informou que, embora vá estudar melhor a questão, parece-lhe 
que o período de suspensão não está directamente relacionado com a 
conclusão do Plano. A suspensão acaba e o Plano pode continuar em 
elaboração, mas quando a suspensão acabar voltam para aquela área as 
regras que já tinham sido estabelecidas, ou seja, cessa a suspensão cessam 
as medidas preventivas.-------------------------------------------------------------- 
O vereador Joaquim Serra disse ainda que a Câmara está a procurar através 
deste plano dar legitimidade ao realojamento das famílias de etnia cigana, e 
será através deste plano que vão lá poder ficar. Então pergunta se quando 
as medidas preventivas cessarem, que permitiam a instalação das 
habitações com base no futuro plano, se o plano não estiver feito quando 
terminar a suspensão do PDM, se a situação cai outra vez numa situação 
ilegítima? Coloca esta questão também para se estar atento para a mesma. 
A técnica referiu que vai ver, em conjunto com a jurista, se há alguma 
implicação directa com a conclusão do Plano de Pormenor da Ecopista. 
Contudo, a suspensão do PDM termina em Setembro, e espera que nessa 
altura o Plano já deve estar concluído. Pode não estar aprovado, e depois 
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em termos de discussão ainda leva o seu tempo. Mas vai ver com a jurista, 
porque pode haver outras implicações, e depois responderá melhor a esta 
questão.--------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Vice-Presidente colocou a proposta à votação 
tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.----------------- 
 
PONTO 2.4 – ISENÇÃO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA DO PLANO DE PORMENOR DE SANTA 
BÁRBARA – UOPG 2--------------------------------------------------- 
 
Tendo em conta informação técnica do Gabinete de Planeamento e 
Urbanismo (que se arquiva em pasta anexa como documento nº.3) após 
consultada a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional 
do Alentejo, nos termos do nº.6 do artigo 74º do Decreto-Lei nº.380/99, de 
22 de Setembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei nº.46/2009, de 20 
de Fevereiro e do nº.2 do artigo 3º do Decreto-Lei nº.232/2007, de 15 de 
Junho, e emitido o parecer que se junta em anexo, considera-se que o 
Plano de Pormenor de Santa Bárbara – UOPG não terá efeitos 
significativos no ambiente, conforme se justifica no relatório de isenção 
de Avaliação Ambiental Estratégica.----------------------------------------------- 
Assim, e de acordo com a referida informação, o Senhor Vice-Presidente 
propôs que a Câmara delibere a isenção da Avaliação Estratégica do 
referido Plano.------------------------------------------------------------------------ 
Relativamente ao Plano de Pormenor da Santa Bárbara a técnica informou 
que foi preciso fazer um levantamento exaustivo pelos topógrafos, e não 
tem sido fácil, porque têm que entrar dentro das propriedades, e para isso 
foi preciso fazer uma aviso a título informativo para os proprietários 
saberem o que se pretende. A caracterização está feita mas só se pode 
avançar com o projecto quando o levantamento estiver concluído. O 
levantamento do caminho municipal já está feito, só que tem que se ter toda 
a área de intervenção, e saber o que está registado, quer a nível de prédios 
urbanos, quer a nível de prédios rústicos, embora a maior parte deles sejam 
urbanos. Só se avança para a fase do projecto quando o levantamento 
estiver todo pronto. Talvez no final deste mês ou início de Março tenhamos 
condições para começar a trabalhar em função deste Plano.-------------------- 
Seguidamente o Senhor Vice-Presidente colocou a proposta à votação 
tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.----------------- 
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PONTO 2.5 – ACTIVIDADES DA CÂMARA------------------ --- 
 
O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, 
prestou as seguintes informações:----------------------------------------------- 

 
� Reunião com a Delegada Municipal, Delegada Regional e 

Presidentes de Juntas de Freguesias do Concelho sobre os Censos 
2011. A formação vai realizar-se, na próxima sexta-feira e 
sábado, no Palacete do Mellos;------------------------------------------ 

� Representação na apresentação do Livro de Poesia Popular da 
autoria do Senhor José Miranda, residente em Rio de Moinhos;--- 

� Reuniões de preparação e respectiva realização do Corta-Mato 
Distrital no âmbito do Desporto Escolar - Cerca de 1200 atletas, 
correspondendo a 32 escolas do distrito de Évora e toda a 
estrutura técnica envolvida;---------------------------------------------- 

� Representação em reunião de Plataforma Supra-Concelhia do 
Alentejo Central no âmbito das Redes Sociais, que decorreu no 
Alandroal;------------------------------------------------------------------ 

� Representação em reunião de Comissão de Acompanhamento das 
Actividades de Enriquecimento Curricular - onde estiveram 
durante dois dias em observação directa as EB1s de Borba e todos 
os intervenientes nesta matéria;----------------------------------------- 

� Reunião com associações e colectividades do concelho para tratar 
assunto que veio na sequência de algumas informações solicitadas 
pela inspectora da IGAL, ao serviço na autarquia. Segundo 
informação do Chefe de Divisão, a Inspectora recomenda, embora 
essa recomendação depois venha em relatório, que deveria haver 
um regulamento para a atribuição de subsídios, e que até lá não 
deveriam ser feitos os procedimentos como têm sido feitos até 
aqui, ou seja, reunia-se com as Direcções das Associações e 
Colectividades e nessa sequência elaboravam-se os Protocolos e 
submetiam-se a aprovação da Câmara. Assim, houve necessidade 
de reunir com todas as Associações e clarificar esta questão, 
informando-os que primeiro vamos arrancar com o Regulamento 
e até lá os Protocolos não poderão ocorrer. Temos estado a 
pesquisar regulamentos de outros municípios e a maior parte 
deles remetem para candidaturas. Vamos ver se no nosso 
Município esta questão fará sentido, ou não, para podermos 
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elaborar esse regulamento. Também ficou patente com as 
associações de que o Município vai tentar ter muita atenção e 
tentar suprimir todas as dificuldades em termos dos seus 
compromissos financeiros em protocolos anteriores, para que 
possamos colocar tudo em dia de forma que quando se avance 
para outro ciclo, já de acordo com o regulamento quando entrar 
em vigor, as associações estarem informadas e preparadas para 
uma situação que não iria acontecer;---------------------------------- 

� Representação numa reunião organizada pela ERT onde foi 
apresentado um projecto, cuja candidatura já foi aprovada, que 
remete para a Zona dos Mármores uma série de acções de produto 
turístico. Ou seja, a ERT pretende criar, em torno do mármore 
produto, que depois possa ser vendido. No fundo este projecto 
remete para acções e eventos complementares, e está aberto 
também a particulares;---------------------------------------------------- 

� Reunião de Núcleo Executivo de Rede Social;------------------------ 
� Reunião de Acompanhamento das Agendas 21 Locais, que 

decorreu no Alandroal, promovida pela CIMAC, na qual se fez 
representar pela Drª Cláudia Branco, em que a intenção da 
CIMAC é proceder a uma reprogramação temporal e financeira, 
não de aumento de valores de projecto, mas pelo alargamento do 
mesmo.---------------------------------------------------------------------- 

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

� Continuação das obras no edifício dos Paços do Concelho;--------- 
� Reparação em habitações do Município, na Zona do Chalé e 

Horta dos Pelomes. Existem ainda outras habitações sujeitas a 
intervenção, uma na Rua de S. Sebastião e outra nas instalações 
do Posto da GNR;--------------------------------------------------------- 

� Inicio dos arranjos exteriores da Unidades de Saúde em Orada e 
Rio de Moinhos;----------------------------------------------------------- 

� Conclusão do troço de estrada desde o CM 1042 ao Monte do 
Burrazeiro;-----------------------------------------------------------------  

� Limpeza das árvores junto à EB1 e vai iniciar-se a limpeza junto 
às da EB2,3 Padre Bento Pereira;--------------------------------------- 

� Transplante de arbustos frente às oficinas de canteiros.---------- 
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O vereador Joaquim Serra colocou a seguinte questão:------------------ 
 
. Perguntou se chegou à Câmara alguma tomada de posição da Assembleia 
de Freguesia de Rio de Moinhos, sobre a não realização da Feira do 
Queijo/2011. Se houve, gostaria de ter conhecimento dela, porque não lhe 
foi facultada, e qual o tratamento que foi dado à mesma.------------------- 
O vereado Humberto Ratado informou que chegou efectivamente uma 
tomada de posição da Assembleia de Freguesia de Rio de Moinhos, mas foi 
o senhor Presidente que, embora lhe tenha dado conhecimento, tomou 
conta dessa questão. Disse ainda não saber se foi dada alguma resposta à 
tomada de posição. Contudo já foi enviado ofício para a Comissão 
Organizadora tanto da Feira do Queijo como da Feira das Ervas a informar 
sobre a situação. Durante esta semana será também enviado ofício para os 
todos os eventuais expositores, nomeadamente os que estiveram presentes 
nos últimos anos, a informar sobre a situação e que serão retomadas todas 
as reuniões, parcerias e iniciativas quando houver condições favoráveis e 
que a Câmara entender que deva realizar as referidas Feiras.------------------- 
O vereador Joaquim Serra disse que esta questão que colocou deve-se 
também ao facto de em determinada altura deixar ao critério da Câmara  
que fosse apresentada em reunião a correspondência que a Câmara 
entendesse que tinha maior relevância e, desde essa altura, nunca mais lhe 
foi dado conhecimento de correspondência relevante. Em determinada 
altura eram-lhe fornecidas listagens da correspondência que entrava desde 
uma reunião à outra e isso era incomportável de trabalhar. Contudo, 
considera que a Câmara deve avaliar a correspondência que é mais 
relevante para a actividade da Câmara e dar conhecimento ao executivo.--- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de dar a reunião por encerrada o Senhor Vice 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 Vice – Presidente deu a reunião 
por encerrada, pelas doze horas, da qual se lavrou a presente acta, composta 
por nove páginas, que por ele vai ser assinada e por mim Aldina Vitória 
Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.------------------ 
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    O Vice – Presidente da Câmara  
___________________________ 

 
 

A Coordenadora Técnica 
 

______________________________ 


