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ATA Nº.6/2013 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BORBA 
REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2013 

 
Aos vinte sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, 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 Ângelo João Guarda Verdades de Sá, Presidente da 
mesma Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faltou à reunião o Senhor vereador Hugo Alexandre Godinho Mendanha, por 
se encontrar de férias. A falta foi colocada à consideração do restante 
executivo que aceitou a justificação.----------------------------------------------------------------------    
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 26 de fevereiro de 
2013, que acusa um total de disponibilidades de 816.003,75 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 seguinte proposta de alteração à ordem do dia.------------------------------------------------- 
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Proposta de Alteração à Ordem do Dia:-------------- --------------------------------- 
    
O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Presidente propôs uma alteração à ordem do dia para inclusão do Presidente propôs uma alteração à ordem do dia para inclusão do Presidente propôs uma alteração à ordem do dia para inclusão do Presidente propôs uma alteração à ordem do dia para inclusão do 
seguinte pontoseguinte pontoseguinte pontoseguinte ponto: “Taxas de Ocupação do Mercado Municipal no ano de 2013”. 
Com a inclusão deste ponto o ponto 2.5 (Atividades da Câmara) passou a 
ponto 2.6.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente colocou a proposta à votação Seguidamente colocou a proposta à votação Seguidamente colocou a proposta à votação Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por tendo sido deliberado, por tendo sido deliberado, por tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.unanimidade, a sua aprovação.unanimidade, a sua aprovação.unanimidade, a sua aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    
------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------- 
 
A Ordem do dia passou a ser a seguinte:--------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. Ordem do Ponto 2. Ordem do Ponto 2. Ordem do Ponto 2. Ordem do DiaDiaDiaDia------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ponto 2.1Ponto 2.1Ponto 2.1Ponto 2.1 – Aprovação da Ata nº.4/2013----------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.2 Ponto 2.2 Ponto 2.2 Ponto 2.2 – Apoio às Festas:------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Santa Bárbara------------------------------------------------------------------------------------------------ 
b) S. Gregório------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 2.3 Ponto 2.3 Ponto 2.3 Ponto 2.3 ––––    Aprovação de Acordo de Colaboração a estabelecer entre o 
Município de Borba e o Grupo Recreativo e Cultural das Festas de Santiago de 
Rio de Moinhos-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4  –  Adenda ao Acordo de Parceria estabelecido entre o Município de 
Borba, e a Junta de Freguesia de Orada e a PIMTAI---------------------------------------------- 
Ponto 2.5Ponto 2.5Ponto 2.5Ponto 2.5 – Taxas de Ocupação do Mercado Municipal no ano de 2013.------------- 
Ponto 2.6Ponto 2.6Ponto 2.6Ponto 2.6 – Atividades da Câmara-------------------------------------------------------------------------- 
   

PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº.4/2013------------- ----------- 
 
Previamente distribuída por todo o executivo foi foi foi foi presente a Atapresente a Atapresente a Atapresente a Ata nº.4/2013 nº.4/2013 nº.4/2013 nº.4/2013 que, que, que, que, 
depois de analisada foi deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.depois de analisada foi deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.depois de analisada foi deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.depois de analisada foi deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 2.2 – APOIO ÁS FESTAS:----------------------- -------------------- 
 

a) Santa Bárbara----------------------------------- ---------------------------------------- 
    
Tendo em conta o apoio solicitado pela Associação Humanitária dos Tendo em conta o apoio solicitado pela Associação Humanitária dos Tendo em conta o apoio solicitado pela Associação Humanitária dos Tendo em conta o apoio solicitado pela Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Borba, bem como informação técnicaBombeiros Voluntários de Borba, bem como informação técnicaBombeiros Voluntários de Borba, bem como informação técnicaBombeiros Voluntários de Borba, bem como informação técnica, (cujos 
documentos ficarão arquivados em pasta anexa como documentos nº.1) e de 
acordo com o estipulado na alínea b) do nº.4 do artº. 64º da Lei nº.169/99, de 
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº.5-A/2001, de 11 de 
Janeiro, em conjugação com o Capítulo II nº.2 do artigo 2º do Regulamento de 
Atribuição de Subsídios e Apoios às Associações/Coletividades sem fins 
lucrativos do Município de Borba, o Senhor Viceo Senhor Viceo Senhor Viceo Senhor Vice----Presidente proPresidente proPresidente proPresidente propôs pôs pôs pôs a a a a 
atribuição do seguinte apoioatribuição do seguinte apoioatribuição do seguinte apoioatribuição do seguinte apoio:---------------------------------------------------------------------------------- 

• Pagamento da atuação da Banda Filarmónica do Centro Cultural de 
Borba no valor de 1.000,00 Euros;----------------------------------------------------------------- 

• Disponibilização de transporte para deslocação da Banda;------------------------ 
• Apoio logístico.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente não participou na discussão nem na votação desta 
proposta por se considerar impedido.-------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vice Presidente colocou a proposta O Senhor Vice Presidente colocou a proposta O Senhor Vice Presidente colocou a proposta O Senhor Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, à votação tendo sido deliberado, à votação tendo sido deliberado, à votação tendo sido deliberado, 
por por por por unanimidade, a sua aprovação.unanimidade, a sua aprovação.unanimidade, a sua aprovação.unanimidade, a sua aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

b) S. Gregório------------------------------------- ------------------------------------------ 
    
Tendo em conta o apoio solicitado pelo Pároco da Fábrica da Igreja Paroquial Tendo em conta o apoio solicitado pelo Pároco da Fábrica da Igreja Paroquial Tendo em conta o apoio solicitado pelo Pároco da Fábrica da Igreja Paroquial Tendo em conta o apoio solicitado pelo Pároco da Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia de Rio de Moinhos, bem como informação técnicada Freguesia de Rio de Moinhos, bem como informação técnicada Freguesia de Rio de Moinhos, bem como informação técnicada Freguesia de Rio de Moinhos, bem como informação técnica, (cujos 
documentos ficarão arquivados em pasta anexa como documentos nº.1) e de 
acordo com o estipulado na alínea b) do nº.4 do artº. 64º da Lei nº.169/99, de 
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº.5-A/2001, de 11 de 
Janeiro, em conjugação com o Capítulo II, nº.2 do artigo 2º do Regulamento 
de Atribuição de Subsídios e Apoios às Associações/Coletividades sem fins 
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lucrativos do Município de Borba, o Senhor Viceo Senhor Viceo Senhor Viceo Senhor Vice----Presidente propôs a Presidente propôs a Presidente propôs a Presidente propôs a 
atribuição do seguinte apoio:atribuição do seguinte apoio:atribuição do seguinte apoio:atribuição do seguinte apoio:---------------------------------------------------------------------------------- 

• Pagamento da atuação da Banda Filarmónica do Centro Cultural de 
Borba no valor de 550.00 Euros;-------------------------------------------------------------------- 

• Disponibilização de transporte para deslocação da Banda;----------------------- 
O Senhor Presidente não participou na discussão nem na deliberação desta 
proposta por se considerar impedido.-------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vice Presidente colocou a prO Senhor Vice Presidente colocou a prO Senhor Vice Presidente colocou a prO Senhor Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, oposta à votação tendo sido deliberado, oposta à votação tendo sido deliberado, oposta à votação tendo sido deliberado, 
por unanipor unanipor unanipor unanimidade, a sua aprovação.midade, a sua aprovação.midade, a sua aprovação.midade, a sua aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
PONTO 2.3 – APROVAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
A ESTABELECER ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBA E O 
GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DAS FESTAS DE 
SANTIAGO DE RIO DE MOINHOS------------------------- ------------------ 
 
Previamente distribuído por todo o executivo estestestesteveeveeveeve    presente o Acordo de presente o Acordo de presente o Acordo de presente o Acordo de 
Colaboração a estabelecer entre o Município de Borba e o Grupo Recreativo e Colaboração a estabelecer entre o Município de Borba e o Grupo Recreativo e Colaboração a estabelecer entre o Município de Borba e o Grupo Recreativo e Colaboração a estabelecer entre o Município de Borba e o Grupo Recreativo e 
Cultural das Festas de Santiago de Rio de Moinhos, Cultural das Festas de Santiago de Rio de Moinhos, Cultural das Festas de Santiago de Rio de Moinhos, Cultural das Festas de Santiago de Rio de Moinhos, que tem por objetivo 
apoiar o desenvolvimento do assunto denominado “Praça de Touros” em 
Santiago de Rio de Moinhos, cuja aprovação cuja aprovação cuja aprovação cuja aprovação foi foi foi foi proposta pelo Senhor proposta pelo Senhor proposta pelo Senhor proposta pelo Senhor 
Presidente.Presidente.Presidente.Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, podeliberado, podeliberado, podeliberado, por unanimidade, s sua aprovação.r unanimidade, s sua aprovação.r unanimidade, s sua aprovação.r unanimidade, s sua aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ficará cópia do referido Acordo arquivada em pasta anexa como documento 
nº.2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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PONTO 2.4 – ADENDA AO ACORDO DE PARCERIA 
ESTABELECIDO ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBA, A JUNTA 
DE FREGUESIA DE ORADA E A PIMTAI------------------- --------------- 
 
Previamente distribuído por todo o executivo esteve esteve esteve esteve presente Adenda ao presente Adenda ao presente Adenda ao presente Adenda ao 
Acordo de Pareceria estabelecido entre o Município de Borba, a Junta de Acordo de Pareceria estabelecido entre o Município de Borba, a Junta de Acordo de Pareceria estabelecido entre o Município de Borba, a Junta de Acordo de Pareceria estabelecido entre o Município de Borba, a Junta de 
Freguesia de Orada e a PIMTAFreguesia de Orada e a PIMTAFreguesia de Orada e a PIMTAFreguesia de Orada e a PIMTAI, aprovado em reunião de Câmara de 20 de 
Dezembro de 2012, tendo sido alteradas as Cláusulas 1ª, 2ª e 4ª, cuja cuja cuja cuja 
aprovação foi proposta aprovação foi proposta aprovação foi proposta aprovação foi proposta pelo Senhor Presidente.pelo Senhor Presidente.pelo Senhor Presidente.pelo Senhor Presidente.---------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o 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.---------------------------------------------------- 
Ficará cópia do referido Acordo arquivada em pasta anexa como documento 
nº.3.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.5 – TAXAS DE OCUPAÇÃO DO MERCADO 
MUNICIPAL NO ANO DE 2013--------------------------- --------------------- 
  
Na sequência do parecer jurídico de 14 de fevereiro de 2013Na sequência do parecer jurídico de 14 de fevereiro de 2013Na sequência do parecer jurídico de 14 de fevereiro de 2013Na sequência do parecer jurídico de 14 de fevereiro de 2013 (que ficará 
arquivado em pasta anexa como documento nº.4) e considerando a existência 
de contratos de concessão de exploração de lojas, no Mercado Municipal, 
existentes à data da entrada em vigor do novo regulamento, que não contem 
uma norma de atualização anual e automática do valor das taxas, o que 
poderá provocar situações de desigualdade relativamente aos contratos a 
celebrar, por proposta do Spor proposta do Spor proposta do Spor proposta do Senhor Presidente aenhor Presidente aenhor Presidente aenhor Presidente a    Câmara Municipal deverá Câmara Municipal deverá Câmara Municipal deverá Câmara Municipal deverá 
deliberar não proceder à atualização das taxas de ocupação para o corrente deliberar não proceder à atualização das taxas de ocupação para o corrente deliberar não proceder à atualização das taxas de ocupação para o corrente deliberar não proceder à atualização das taxas de ocupação para o corrente 
ano de 2013ano de 2013ano de 2013ano de 2013.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre a proposta apresentada o Senhor Presidente informou que, após ter tido 
uma reunião com os adjudicatários das lojas do Mercado Municipal, e tendo 
em conta a crise que está instalada, chegou-se à conclusão que este ano não 
se deveria proceder à atualização das rendas, embora essa atualização seja só 
em função da inflação mas em rendas mais elevadas faz alguma diferença. 
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Disse que quando se fez este regulamento foi a pensar que a Câmara 
decidisse, anualmente, a questão das rendas porque há situações diferentes 
umas das outras, o que poderá dar origem a que umas se aumentem e outras 
não. Contudo, neste momento, tendo em conta a situação que se está a 
passar, não faz qualquer sentido atualizar o valor das rendas, e esta poderá ser 
uma forma de manter as lojas a funcionar.------------------------------------------------------------ 
Depois de analisaDepois de analisaDepois de analisaDepois de analisarem a proposta rem a proposta rem a proposta rem a proposta o Senhor Presidente colocouo Senhor Presidente colocouo Senhor Presidente colocouo Senhor Presidente colocou----a à votação a à votação a à votação a à votação 
tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    
PONTO 2.6 – 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 funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:participou:participou:participou:--------------------------------------------    
    

• Numa reunião na ARS de Évora, sobre a questão do transporte de 
doentes que é feito pelos Bombeiros Voluntários, Cruz Vermelha, etc. Os 
concelhos onde esta questão é mais notória, ou seja, onde reduziu cerca 
de 90% são os de Viana do Alentejo, Mourão e Mora. Nesta perspetiva, 
quando as doenças oncológicas e os hemodialisados acabarem, os 
bombeiros ficam sem serviço de transporte de doentes. Entende que os 
Bombeiros são importantes, mas tem que haver entendimento entre a 
Proteção Civil e a área da Saúde, por isso deveria ser encontrada uma 
forma de serem subsidiados, e esta foi a proposta que apresentou na 
referida reunião;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

• No almoço de encerramento do “Troféu da Malha da Cidade de Borba”, 
que decorreu no CCD da Matriz;------------------------------------------------------------------- 

• Numa reunião com o responsável da COPOBOR;--------------------------------------- 
• Receção da vista da Senhora Embaixadora de Marrocos, no passado dia 

20, que ficou bastante sensibilizada com a visita e sensibilizada para 
cooperação no futuro. Visitaram uma pedreira, uma serração do Plácido 
José Simões, a Adega Cooperativa e o CEVALOR. Segundo a Senhora 
Embaixadora, Marrocos, neste momento, está com um nível de obras 
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bastante elevado e seria importante que os nossos empresários lá 
fossem.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

• Continuação das reuniões com as Associações e Coletividades do 
Município. Estão a ser compreensivos com as dificuldades financeiras 
que todos atravessamos;------------------------------------------------------------------------------- 

• Numa reunião de representação no RC3, com a Sociedade Histórica da 
Independência, sobre as comemorações da Batalha de Montes Claros e 
Batalha do Ameixial;-------------------------------------------------------------------------------------- 

• Continuação no apoio às iniciativas “Um Dia pela Vida”. Existem 47 
equipas a trabalhar neste projeto, cujo encerramento está previsto para 
o próximo dia 13 de Abril. Embora o programa ainda não esteja 
propriamente definido, mas tudo aponta para que as equipas e toda a 
população que queira participar se concentrem frente à Câmara 
Municipal, fazendo uma arruada pela zona envolvente às muralhas, 
seguindo-se para o Pavilhão de Eventos, onde irão permanecer durante o 
resto do dia, com a realização de iniciativas que poderão durar até pela 
noite dentro. O Município vai ter alguma despesa, tendo que assegurar a 
logística.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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.--------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------------------------------ENCERRAMENTO----------------------------- 
 
Por não haver mais nada a tratar o Senhor Presidente deu a reunião por 
encerrada, pelas doze horas e trinta minutos da qual se lavrou a presente ata, 
composta por oito páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim, Aldina 
Vitória Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.---------------------- 


