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http://www.cm-borba.pt  -  Contribuinte n.º 503 956 546  
ACTA Nº.6/2004 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BORBA REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2004 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de Março do ano de dois mil e quatro, no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho da Vila de Borba, reuniu pelas dez 
horas a Câmara Municipal de Borba, com a presença dos vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista, Humberto Luís Russo Ratado, vereadores eleitos 
pela CDU Joaquim José Serra Silva e Vicente Manuel Ameixa Ermitão, 
sob a Presidência do Sr. Dr. Ângelo João Guarda Verdades de Sá,  
Presidente da mesma Câmara.------------------------------------------------------ 
Não esteve presente o vereador eleito pelo PS Artur João Rebola Pombeiro, 
por motivo de doença de familiares.------------------------------------------------ 
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 três 
de Março de 2004, que acusa um total de disponibilidades de 357.440,75 ¼�
(trezentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta euros e 
setenta e cinco cêntimos).---------------------------------------------------------- 

 ----PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-- 
 
Ponto 1.1 � Assuntos Gerais de interesse para a autarquia----------------- 
 
O Sr. Presidente declarou aberta a reunião e começou por informar que 
recebeu o convite para a inauguração da Variante à EN 255, que se 
realizará dia 25 de Março, pelas 15:00 horas. Terá lugar junto ao Nó da A6 
e irá participar na cerimónia o Sr. Secretário de Estado.------------------------
Pediu a palavra o vereador eleito pela CDU, Joaquim Serra, que após lhe 
ser dada referiu que os eleitos da CDU congratulam-se com a inauguração 
da Variante e mais uma vez gostariam de relembrar que com a luta dos 
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autarcas e com o envolvimento das populações é possível conseguirem-se 
vitórias destas. Esta Variante tinha projecto aprovado à cerca de 8 anos, e 
era uma luta de quase 20 anos, em que as populações também se 
mobilizaram através de abaixo-assinados para que se pudesse retirar o 
trânsito da 255 no troço Borba/Vila Viçosa. Pensa que todos estão 
satisfeitos e contentes com a inauguração deste troço, lamenta, no entanto, 
que tenha sido só agora e que tenha havido tantos acidentes nesta estrada 
que poderiam ter sido evitados se ela tivesse sido feita mais 
atempadamente. No entanto, estão satisfeitos e consideram que a luta das 
populações e dos autarcas faz crescer coisas como esta. Nesta questão da 
Variante tiveram envolvidos os autarcas de há cerca de 10 anos a esta parte, 
que batalharam para que ela fosse uma realidade.-------------------------------- 
Usou da palavra o Sr. Presidente, referindo que os eleitos do Partido 
Socialista também se congratulam por esta inauguração até porque mesmo 
no anterior mandato, houve grande pressão política (no tempo do Partido 
Socialista) no sentido de que este projecto se concretizasse, e foi aí que 
houve essa mudança de atitude. Portanto esta é uma inauguração de uma 
obra que foi lançada pelo Partido Socialista.------------------------------------- 
 
Proposta de Alteração à Ordem do Dia----------------------------------------  
Por proposta do Sr. Presidente foi deliberado, por unanimidade, aprovar a  
alteração à Ordem do Dia substituindo o ponto 2.3 �Elaboração do Plano de 
Pormenor da UNOR 2� por �Apresentação da Candidatura Feira do Queijo 
� 6ª Edição ao PORA e ao Programa Leader +�, e incluindo o ponto: 
�Sinalização Turística Concelhia de Turismo de Évora�Concelho de Borba 
� Plantas das Áreas Urbanas de Rio de Moinhos, Orada e Barro Branco�. 
Deliberado, ainda, por unanimidade, rectificar o ponto 2.6 passando o 
mesmo a ter a seguinte redacção: �Cedência temporária de terreno no 
Parque Industrial do Alto dos Bacelos�.------------------------------------------- 
 
-------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA ---------------------- 
 
A Ordem do Dia passou a ser a seguinte:------------------------------------------ 
Ponto 2.1 � Aprovação das Actas nº.s 4/2004 e 5/2004------------------------- 
Ponto 2.2 � Loteamento Urbano �Tapada do Anjinho�------------------------- 
Ponto 2.3 � Apresentação da Candidatura �Feira do Queijo � 6ª Edição� ao  
PORA e ao Programa Leader +.---------------------------------------------------- 
Ponto 2.4 � Aditamento à Tabela de Taxas, Licenças e Tarifas para o ano 
de 2004--------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.5 � Apoio às Festas de S. Gregório � Rio de Moinhos---------------- 
Ponto 2.6 � Cedência temporária de terreno no Parque Industrial do Alto 
dos Bacelos---------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 2.7 � Protocolos entre a Câmara Municipal de Borba e Associações 
do Concelho:--------------------------------------------------------------------------- 

a) Associação Borba Jovem------------------------------------------------------ 
b) Associação de Reformados e Pensionistas de Borba---------------------- 

Ponto 2.8 � Sinalização Turística Concelhia de Turismo de Évora�
Concelho de Borba � Plantas das Áreas Urbanas de Rio de Moinhos, Orada 
e Barro Branco------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 2.9 � Actividades da Câmara------------------------------------------------ 
 PONTO 2.1 � APROVAÇÃO DAS ACTAS Nº.s 4/2004 e 
5/2004-----------------------------------------------------------------------  
 
Previamente distribuídas por todo o executivo, e após a introdução de 
algumas correcções, foram aprovadas por unanimidade as Actas nºs. 
4/2004 e 5/2004.---------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.2 � LOTEAMENTO URBANO �TAPADA DO 
ANJINHO�----------------------------------------------------------------  
 A proposta de loteamento incide sobre 1953.00 m2 do prédio misto 
composto por uma parte rústica com 15.058.30 m2 artigo 100 D e parte 
urbana a) 71 m2 de A C., b) 125.7 m2 e c) 116.00 m2, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o n.º00669/970423. O loteamento 
proposto situa-se dentro do perímetro urbano do Barro Branco e de acordo 
com o Plano Director em eficácia localiza-se em área urbana (secção I do 
regulamento - artigo 8º a 13º).------------------------------------------------------ 
Da proposta apresentada tecem-se algumas considerações:--------------------- 
• Os lotes propostos integram construções existentes devidamente 

licenciadas, prevendo-se através da proposta a sua ampliação e 
construção de anexos ;------------------------------------------------------------ 

• a proposta cumpre o índice máximo de construção previsto (0.5);--------- 
• no quadro que faz parte da planta de síntese, a utilização prevista para o 

lote 2 apresenta duas soluções alternativas (unifamiliar ou bifamiliar), 
contudo deverá constar apenas uma utilização pelo que deverá ser 
rectificada a planta de síntese.--------------------------------------------------- 

Tomando em consideração os dois fogos previstos, no caso de moradias 
unifamiliares, e de acordo com a Portaria 1135/01 de 25 de Setembro, as 
áreas de cedência a tomar em consideração são as seguintes:------------------ 
• Espaços verdes de utilização colectiva 28 m2/fogo - 56.00 m2 ------------- 
• Equipamentos de utilização colectiva 35 m2/fogo � 70.00 m2 ------------- 
• Estacionamento � a proposta deve prever 3 lugares de estacionamento 

no interior do lote----------------------------------------------------------------- 
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A proposta não prevê nenhum equipamento nem espaço verde de utilização 
colectiva, sendo que esta área de acordo com o artigo 57º do Regulamento 
Municipal de Urbanização e Edificação deverá ser convertida em 
compensação. De acordo com o n.º 2 e 3 do mesmo artigo poderá ser esta 
compensação paga em espécie ou numerário.------------------------------------- 
Uma vez que estão cumpridas as disposições do Plano Director 
Municipal e as constantes no DL n.º 555/99 de 16 de Dezembro 
alterado pelo DL n.º 177/2001 de 4 de Junho, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, aprovar a referida operação de 
Loteamento Urbano.---------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.3 � APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA 
�Feira do Queijo � 6ª Edição� AO PORA E AO PROGRAMA 
LEADER +---------------------------------------------------------------- 
 
Para efeitos de aprovação, a Câmara Municipal propõe apresentar à CCRA, 
a Candidatura da Feira do Queijo, no âmbito do PORA, cujo valor 
corresponde a  25.635,42 Euros e ao Agrupamento Monte no âmbito do 
Programa Leader +, cujo valor corresponde a 7.500,00 Euros.-----------------
Estiveram presentes os processos de candidatura e o vereador Joaquim 
Serra depois de os analisar comentou: sendo a Feira do Queijo um único 
projecto, independentemente das componentes  que tiver, como é que se 
explica que seja candidatado a dois Programas, quando na candidatura do 
Leader + diz que a Câmara apresenta �declaração de compromisso de como 
o projecto não constituiu nem constituirá candidatura aprovada no âmbito 
de qualquer outro regime de co-financiamento comunitário ou nacional�.---
O Sr. Presidente esclareceu que está correcto, pois este projecto é um 
projecto de animação da Feira do Queijo, não tem nada que ver com o 
projecto de candidatura apresentada ao PORA. Já o ano passado esta 
questão se colocou, mas continua a ser esta a sua opinião.--------------------- 
Usou da palavra o vereador Joaquim Serra referindo que o entendimento do 
Leader sobre outros projectos que lá tiveram é que aquilo que tivesse 
candidaturas a outros programas já não podia ser candidatado ao Leader, 
porque este não se assumia como complemento.--------------------------------- 
Entretanto o Sr. Presidente referiu que o Leader é mesmo um programa de 
complemento.-------------------------------------------------------------------------- 
Referiu o vereador Joaquim Serra que não é essa a prática do Leader nem é 
isso que o regulamento permite. Considera ainda que deveria ser vista a 
questão do orçamento que segue para o PORA, mas não segue para o 
Programa Leader, ou seja, para o PORA segue o orçamento da Feira do 
Queijo de 2004, incluindo o que segue para o Leader. Contudo, para o 
Leader não se seguiu a mesma metodologia.-------------------------------------- 
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Referiu o vereador Humberto Ratado que �provavelmente não é exigida� �  
esclareceu também, que o ano passado aquando da apresentação da 
Candidatura da Feira do Queijo, pessoas do Leader verificaram tudo e 
encontraram tudo correcto, e este ano a candidatura segue os mesmos 
trâmites.-------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o vereador Joaquim Serra referindo que o único receio que 
tem é que se esteja agora a candidatar, e que posteriormente haja uma 
auditoria aqueles serviços que possa obrigar a repor. Todavia, embora 
considere que não seja assim tão linear, se foi tudo acautelado e previsto, 
concorda que se apresentem as candidaturas.------------------------------------- 
Entretanto o Sr. Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, por unanimidade, apresentar à CCRA, a Candidatura da 
Feira do Queijo, no âmbito do PORA, cujo valor corresponde a  
25.635,42 Euros e ao Agrupamento Monte no âmbito do Programa 
Leader +, cujo valor corresponde a 7.500,00 Euros.------------------------- 
 PONTO 2.4 � ADITAMENTO À TABELA DE TAXAS, 
LICENÇAS E TARIFAS PARA O ANO DE 2004---------------- 
 Com a atribuição das novas competências às Autarquias entre elas o 
licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento de produtos 
de petróleo e instalações de postos de abastecimento de combustíveis, 
torna-se necessário que as Câmaras Municipais se adaptem a estas novas 
situações.------------------------------------------------------------------------------- 
A AMDE estabeleceu recentemente um protocolo com o ISQ � Instituto de 
Soldadura e Qualidade, para que este dê apoio em vários serviços nesta 
área.------------------------------------------------------------------------------------- 
Os serviços prestados pelo ISQ, aos municípios associados da AMDE 
abrangidos pelo presente protocolo, serão facturados aos municípios.-------- 
O Sr. Presidente informou que, às taxas a cobrar, a Câmara Municipal vai 
aplicar 20% acima do valor proposto conforme sugestão da AMDE.-------- 
O vereador eleito pela CDU, Joaquim Serra, perguntou se esta proposta foi 
concertada com os municípios vizinhos, nomeadamente com Vila Viçosa e 
Estremoz, uma vez que se trata de Municípios associadas da AMDE e que 
também vão aplicar estas taxas, pelo que lhe foi respondido que não. 
Recomendou que fossem contactados os Municípios de Vila Viçosa e 
Estremoz, no sentido de se uniformizar, a nível destes concelhos, a 
aplicação destas taxas. Consideram que tratando-se de taxas que são para 
uma entidade externa deveriam ser adoptados os mesmos critérios. Não se 
opõem ao envio da proposta para a Assembleia Municipal, no entanto, 
deixam esta recomendação. Caso houvesse alguma alteração poderia a 
mesma ser feita antes da proposta seguir para a Assembleia Municipal.------ 
Entretanto, o Sr. Presidente colocou a proposta à votação. Tendo em 
conta a alínea a) do nº.6 do artº. 64 da Lei nº.5-A de 11 de Janeiro de 
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2003, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal a criação das taxas com os seguintes valores:-------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

Quantidade de 
reservatórios 

ou capacidade 
de 

armazenagem 

 

Aprovação 
do Projecto 

s/deslocação 
¼��HXURV� 

 

 

 
Vistoria Final ou Inspecção 

Quinquenal 
¼��HXURV� 

  

   
Análise 

 
Parecer 

 
Inspecção 

 
Parecer/certificado 

 

Até 4 

 

 

174 ¼ 

 

36 ¼ 

 

336 ¼ 

 

36 ¼ 
 

 
 

Posto de Abastecimento de  
Combustível 

 

Mais de 4 

 

174 ¼ 

 

36 ¼ 

 

456 ¼ 

 

36 ¼ 

      

 

3 ¼ 

 

 

174 ¼ 

 

36 ¼ 

 

336 ¼ 

 

36 ¼ 

 

4 < R < 6 

 

 

174 ¼ 

 

36 ¼ 

 

456 ¼ 

 

36 ¼ 

 
 
 

Instalação de 
armazenamento 
de combustíveis 

 

 
 
Reservatórios 
 
 
 
 
 

Parques de 
Garrafas 
(acima de 

300L) 

 

Mais de 300L 

 

174 ¼ 

 

36 ¼ 

 

396 ¼ 

 

36 ¼ 

Taxa horária 
¼��HXURV� 

c/deslocação 
  

 
   

 

 
Apoio à Fiscalização  

58,2 ¼ 

 

    
       

PONTO 2.5 � APOIO ÀS FESTAS DE S. GREGÓRIO � RIO 
DE MOINHOS------------------------------------------------------------ 
 
Tendo em conta o apoio solicitado pela Comissão de Festas de S. Gregório 
� Rio de Moinhos, a Câmara Municipal de Borba, propõe conceder o 
seguinte apoio:------------------------------------------------------------------------ 

9�Pagamento na totalidade do valor dos serviços prestados pela Banda 
Filarmónica do Centro Cultural de Borba.--------------------------------- 

9�Disponibilização de transporte para deslocação da Banda.-------------- 
O vereador Humberto Ratado informou que, há semelhança de anos 
anteriores, este tipo de apoio é sempre solicitado e, que o valor dos serviços 
prestados pela Banda rodará os 450 Euros. Falta, no entanto, o pedido de 
apoio da Comissão de Festas de Stª. Bárbara que, é um apoio do mesmo 
tipo e,  será apresentado na próxima reunião da Câmara.----------------------- 
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Usou da palavra o vereador Joaquim Serra referindo que na reunião de 
Câmara anterior foi aprovado o Protocolo com o Centro Cultural de Borba, 
em que uma das formas de colaboração foi a participação da Banda em 
eventos que a Câmara considerasse importantes. �Existindo algumas 
dificuldades financeiras, por parte da Câmara, não teria sido melhor ter 
considerado este evento um dos eventos a realizar pela Banda� � perguntou 
o vereador Joaquim Serra.----------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o vereador Humberto Ratado referindo que já existem 
muitas actuações da Banda englobadas no protocolo, tais como: a Feira do 
Queijo, as Comemorações do 25 de Abril, as Festas de Agosto, a Festa da 
Vinha e do Vinho e, possivelmente no verão far-se-ão mais algumas 
actuações, daí não se ter englobado tudo no Protocolo.------------------------- 
Contudo o vereador Joaquim Serra entende que a actuação da Banda na 
Feira do Queijo podia ter sido financiada (existe candidatura para 
animação). Considera que onde a animação pudesse ser financiada deveria 
procurar-se contratualizar, onde não pudesse ser financiada deveria 
procurar-se protocolizar.------------------------------------------------------------- 
Referiu o vereador Humberto Ratado que já estão superados os limites da 
candidatura. Colocar mais uma animação não faria sentido, e menos 
sentido faria retirar outra para colocar a Banda. Entende, porém, que será 
mais rentável dar esta possibilidade à Banda do concelho.--------------------- 
Analisada e discutida a proposta foi deliberado, por unanimidade, a 
sua aprovação.------------------------------------------------------------------------ 
O Sr. Presidente não participou na discussão nem na deliberação deste 
ponto.-----------------------------------------------------------------------------------  
PONTO 2.6 � CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE TERRENO 
NO PARQUE INDUSTRIAL DO ALTO DOS BACELOS----- 
 
A Câmara Municipal de Borba, deliberou, por unanimidade, ceder à 
Firma AL-SIPIDOS � Gestão de Produtos Agrícolas Ldª., com sede na 
Herdade do Panasco, Apartado 20, em Pias, a área de aproximadamente 
10.000m2, no Parque da Zona Industrial do Alto dos Becelos, pelo período 
de 10 meses, contados a partir de 1 de Abril/04, sem quaisquer 
infraestruturas, tendo em vista a valorização de produtos orgânicos de 
carácter agronómico. Como contrapartida a Câmara Municipal de Borba 
beneficiará da desarborização e desmatação do terreno cedido, da entrega 
das ramas originadas pela poda de árvores e arranjos de todos os espaços 
verdes municipais existentes no concelho e do fornecimento de 20.000 Kg 
de compostos correctivos orgânicos a custo zero para os espaços verdes da 
autarquia.------------------------------------------------------------------------------- 
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A Consultora Jurídica da Câmara deverá apresentar à Câmara Municipal de 
Borba uma proposta de contratualização à qual deverá ficar anexa a planta 
do local.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.7 � PROTOCOLOS ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE BORBA E ASSOCIAÇÕES DO 
CONCELHO:------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Humberto Ratado informou que, tal como já tinha referido na 
última reunião de Câmara, os protocolos abaixo indicados são aqueles que 
não estavam preparados, na altura, por faltar fazer alguns ajustes com as 
Direcções das respectivas Associações.--------------------------------------------
O vereador Joaquim Serra referiu que, relativamente a estes protocolos, 
considera que a filosofia é a mesma dos que foram aprovados na última 
reunião de Câmara. A matriz não é homogénea e considera que os 
protocolos deverão continuar a ser melhorados e procurar encontrar os 
mesmos critérios para as diferentes Associações.-------------------------------- 
O Vereador Humberto Ratado, referiu concordar com a observação do 
vereador Joaquim Serra quando refere que os protocolos deverão continuar 
a melhorar, e, é isso que está tentando. Referiu ainda que, nada mais tem a 
acrescentar, pois já foi tudo falado na última reunião de Câmara.------------- 
 
a) Associação Borba Jovem-------------------------------------------- 
 Previamente distribuído por todo o executivo, está presente o Protocolo a 
estabelecer entre a Câmara Municipal de Borba e a Associação Borba 
Jovem, que tem por objectivo comparticipar e apoiar técnica, material e 

financeiramente 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 anexa a esta acta dela fazendo 
parte integrante.----------------------------------------------------------------------- 
 b) Associação de Reformados e Pensionistas de Borba----------- 
 Previamente distribuído por todo o executivo, está presente o Protocolo a 
estabelecer entre a Câmara Municipal de Borba e a Associação de 
Reformados e Pensionistas de Borba, que tem por objectivo comparticipar 
e apoiar técnica, material e financeiramente 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 anexa a esta acta dela fazendo 
parte integrante.-----------------------------------------------------------------------
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PONTO 2.8 � SINALIZAÇÃO TURÍSTICA CONCELHIA 
DE TURISMO DE ÉVORA � CONCELHO DE BORBA � 
Plantas das Áreas Urbanas de Rio de Moinhos, Orada e Barro 
Branco----------------------------------------------------------------------  
 

A presente proposta é referente ao projecto de execução do �Concurso 
Público para adjudicação do fornecimento de Sistema de Sinalização 
Turística Concelhia na Região de Turismo de Évora�.-------------------------- 
Após análise desta proposta procedeu-se a algumas correcções e pequenas 
alterações, que foram comunicadas à RTE e à empresa VIAMARCA, e que 
constam do seguinte quadro:-------------------------------------------------------- 
 

/RFDO� 'HVLJQDomR� $OWHUDo}HV�FRUUHFo}HV�
Barro Branco %28%%�%���B�� 5HWLUDU�

�
%2825�%���%���B�� $OWHUDU�D�ORFDOL]DomR��FRQIRUPH�

OHYDQWDPHQWR�GH�������������
$GLFLRQDU�(675(02=�H�6W��
$/(,;2�

%2825�%���%���B�� $GLFLRQDU�%25%$�H�6W��
$/(,;2�

%2825�%���%���B�� $GLFLRQDU�%25%$�

 
 
 

Orada 

%2825�%���%���B�� $GLFLRQDU�(675(02=�H�
%25%$�

�
%2850�%���%���B�� &RPSOHWDU�D�GHVLJQDomR�³DJUR�

WXULVPR´�±�0RQWH�%UDQFR�
%2850�%���B�� &RPSOHWDU�D�GHVLJQDomR�³DJUR�

WXULVPR´�±�0RQWH�%UDQFR�
$GLFLRQDU�(675(02=��

%2850�%���B�� &RPSOHWDU�D�GHVLJQDomR�³DJUR�
WXULVPR´�±�0RQWH�%UDQFR�

%2850�%���B�� 6XEVWLWXLU�³WXULVPR�GH�
KDELWDomR´�SRU�³DJUR�WXULVPR�
0RQWH�%UDQFR´�

%2850�%���B�� 6XEVWLWXLU�³WXULVPR�GH�
KDELWDomR´�SRU�³DJUR�WXULVPR�
0RQWH�%UDQFR´�

 
 
 
 
 

Rio de Moinhos 

%2850�%���%���B�� 6XEVWLWXLU�³WXULVPR�GH�
KDELWDomR´�SRU�³DJUR�WXULVPR�
0RQWH�%UDQFR´�

�Foi também equacionada qual a possibilidade das dimensões da sinalização 
ser mais reduzida, para as localidades agora apresentadas e também para a 
Vila de Borba, assim como qual a possibilidade de se incluírem algumas 
direcções que não estavam inicialmente previstas (Ver quadro*).------------- 
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Assim, a Câmara Municipal de Borba, deliberou, por unanimidade, 
aprovar as plantas das áreas urbanas de Rio de Moinhos, Orada e 
Barro Branco com as alterações introduzidas.-------------------------------- 
 PONTO 2.9 � ACTIVIDADES DA CÂMARA--------------------- 
 
O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais 
de funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara 
participou:----------------------------------------------------------------------------  

9�Audiência com o Sr. Secretário de Estado da Justiça sobre a obra do 
Edifício do Notariado. A única questão que levantou prende-se com 
a privatização dos Notários. Encaminhou o processo para o Sr. 
Director-Geral para em conjunto com o projectista encontrarem uma 
solução para o 1º piso, de forma que após a privatização possa haver 
divisão em termos de renda.------------------------------------------------- 

9�Reunião na CCDRA sobre a AIZM.---------------------------------------- 
9�Reunião do Conselho Cinegético para emissão de parecer sobre um 

processo de Renovação de Zona de Caça Turística.---------------------- 
9�Reunião do Conselho de Administração da AMDE.--------------------- 
9�Participação numa acção de Protecção Civil � simulação em sala 

sobre situações de catástrofe (inundações) nos pontos críticos de 
Borba e Rio de Moinhos, envolvendo também a estrada da Orada. 
Esta acção contou também com a participação do Comandante dos 
Bombeiros Voluntários, o Director do Centro de Saúde, o 
Comandante da GNR e a Santa Casa da Misericórdia de Borba.------- 

9�O Sr. Presidente informou que, já há algum tempo, tinha pensado na 
hipótese de oferecer um ecoponto (conjunto em ponto pequeno) por 
cada habitação do concelho. Para isso pretendiam fazer uma 
candidatura, mas já contactou o Arqº Lecoque, que lhe transmitiu 
não ser possível. Informou que vai propor esta questão logo que 
reinicie funções no Conselho de Administração da Gesamb, para que 
se fizesse uma candidatura a nível do Distrito. Considera que seria 
uma medida interessante e capaz de facilitar a selecção dos resíduos. 
Joaquim Serra informou que esta questão chegou a estar equacionada 
no projecto de candidatura. Aconselhou o Sr. Presidente a ver esta 
questão com o Sr. Engº. Quintas porque a ideia que tem é que os 
contentores domiciliários estavam equacionados na fase da 
candidatura.-------------------------------------------------------------------- 

9�Informou também que foram colocadas máquinas de destruir papel e 
recipientes para recolha de papel, nos pontos mais críticos, de modo 
que se faça uma selecção interna a nível dos serviços da Câmara. 
Informou ainda que vai também ver qual é a melhor forma, ou 
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através de candidatura, ou de outra forma, para que a nível do 
concelho sobretudo nos sítios onde há casas que têm grandes quintais 
se equacionasse a hipótese de fazer o mesmo que se está a fazer no 
Seixal: os compostores domésticos � além de não acarretar despesas 
para a Câmara as pessoas fazem o seu próprio estrume para as suas 
hortas, e quer na aldeia da Nora quer na freguesia de Orada deveria 
funcionar. O vereador Joaquim Serra referiu que, no Seixal, esta 
questão está a ser tratada pela empresa que gere os resíduos.----------- 

9�Participação nas Comemorações da Escola Públia Hortênsia de 
Castro de Vila Viçosa.-------------------------------------------------------- 

9�Reunião com o Engº. Pardal Batista, a quem se adjudicou o projecto 
da estrada de acesso a Rio de Moinhos. Existia um problema 
complicado com as bombas de gasolina, cuja saída não poderia ser 
feita directamente pela rotunda. Contudo, já se encontrou uma 
solução através de uma das estradas de acesso à UNOR, cuja 
passagem está prevista pelo lado direito do Barro Branco.-------------- 

 
O Vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, 
prestou as seguintes informações:------------------------------------------------ 

 
9�Participação em representação num almoço de promoção de alguns 

agentes da GNR.--------------------------------------------------------------- 
9�Participação nas Comemorações do aniversário do Hospital de Santa 

Luzia em Elvas, onde teve oportunidade de ver como funciona o 
aparelho de TAC Multicorte.------------------------------------------------ 

9�Assinatura dos Protocolos, com as Associações e Colectividades do 
Concelho, aprovados na última reunião de Câmara.---------------------- 

9�Iniciou-se a actividade denominada �Ciclo da Primavera� (cuja 
informação se esqueceu de transmitir na última reunião de Câmara). 
As técnicas da Câmara da área do ambiente em conjunto com a 
Oficina da Criança sugeriram esta nova actividade. O vereador 
referiu que com esta particularidade considera que se atingiu um 
objectivo engraçado, ou seja: adquiriram-se as árvores e fizeram-se 
as plantações em lugares públicos (em todo o concelho). Cada árvore 
está identificada com uma etiqueta onde consta o nome científico da 
mesma e a turma que a plantou, de modo que quando os miúdos 
crescerem se possam lembrar que colaboraram naquela plantação. O 
objectivo é tentar sensibilizar os miúdos para uma questão 
educacional, ou seja, preservar tudo o que é público e não danificar. 
Esta actividade prevê também, para esta semana, sessões de 
esclarecimento sobre a questão da separação do lixo para os 
ecopontos, a decorrer no Celeiro da Cultura, de modo que os miúdos 
fiquem mais sensibilizados com esta questão.----------------------------- 
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Sobre esta actividade o vereador Joaquim Serra perguntou se foi explicado 
aos miúdos qual o nome que dão às árvores sem ser o nome científico. O 
Sr. Presidente referiu que foi também a primeira questão que ele colocou, 
mas em todas as etiquetas existe, além do nome científico, o nome das 
árvores.--------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também sobre este assunto, o vereador Vicente Ermitão chamou a atenção 
para a rega das árvores. Segundo já se apercebeu foram plantadas duas 
árvores junto da sua moradia e nunca mais foram regadas.--------------------- 
O vereador Humberto referiu que há pessoas a quem compete fazer esse 
serviço, contudo registou a observação e vai chamar a atenção dessas 
pessoas.--------------------------------------------------------------------------------- 

9�Reunião com a Comissão Organizadora para as Comemorações do 
25 de Abril. Entregou a todos os eleitos presentes um programa 
provisório. Informou que as actividades estão a ser organizadas por 
diversas associações (todas as que constituem a Comissão 
Organizadora) o que poderá dar origem a que o programa possa 
sofrer algumas alterações.---------------------------------------------------- 

9�Reunião extraordinária da Comissão da Região de Turismo de Évora, 
(extraordinária porque a ordinária foi adiada) sobre questões 
internas, nomeadamente, regulamentos quadros de pessoal, etc. Foi 
também transmitido que em relação ao processo que se está a 
desencadear sobre a candidatura para os novos Postos de Turismo a 
nível do Alentejo, para os 14 municípios, passa a ser gerido pela 
Agência ARTA. As Câmaras irão receber determinadas directrizes 
de como vão ser idealizados os novos Postos de Turismo.-------------- 

 
Entretanto o vereador Joaquim Serra colocou algumas questões sobre o 
programa provisório das Comemorações do 25 de Abril, que acabou de 
receber, tais como: Dia 24 de Abril: 23:30 horas � Convívio do 25 de 
Abril no Largo da Fonte das Bicas � perguntou de que se trata.----------- 
O vereador Humberto Ratado informou que este ano a Comissão optou, 
por unanimidade, por não haver montagem de palco nem haver 
espectáculo, na noite do 25 de Abril. Há semelhança de anos anteriores, 
far-se-á o convívio para quem quiser participar onde haverá �comes e 
bebes � com o pão, o vinho e a carne assada�. Entretanto, como não há 
palco, pensou fazer-se a animação com a colocação de uma 
aparelhagem com as colunas na fachada da Câmara com música alusiva 
à comemoração. Haverá também fogo de artifício pelas 00:00 horas.----- 
Entretanto o vereador Joaquim Serra referiu que se a Câmara tivesse 
tomado uma posição de montar o palco e de procurar um espectáculo 
para a noite do 25 de Abril, certamente recolheria unanimidade e não 
estaria contra as ideias dos restantes membros da Comissão. Considera, 
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que para as Comemorações dos 30 anos do 25 de Abril, a falta desta 
animação poderá ser uma falha grave. Pensa que esta posição poderá ser 
revista, e se conseguissem outra animação seria importante. Considera 
ainda que a marcação do convívio para as 23:30 é muito tarde � deveria 
ser marcado para mais cedo para o pessoal se começar a juntar.----------- 
O vereador Humberto Ratado referiu tratar-se de um programa 
provisório e, no que respeita às horas, seguramente irá oscilar. Quanto à 
questão de não haver palco, decidiu-se que esses custos deveriam ser 
gastos dentro de todo o concelho, isto é: uma vez que está todo o 
concelho envolvido em actividades, entendeu-se que os custos do palco  
poderiam ser gastos em actividades que envolvessem todo o concelho. 
Foi esta a decisão que se tomou e, como já referiu, foi por unanimidade. 
Referiu que não vê qualquer problema nesta questão. Cada um tem a sua 
opinião, esta foi a opinião da Comissão Organizadora, e embora se trate 
das comemorações dos 30 anos, até poderá ficar um pouco aquém das 
expectativas, no entanto, é uma experiência e não encara as coisas da 
mesma forma que o vereador Joaquim Serra.--------------------------------- 

 
O vereador Joaquim Serra perguntou ainda de que se trata a �Chegada a 
Borba da  Corrida da Chama da Liberdade�.---------------------------------- 
O vereador Humberto Ratado explicou que quem está a organizar esta 
actividade é o Grupo Desportivo e Cultural de Rio de Moinhos e como não 
estiveram presentes na última reunião da Comissão Organizadora, não sabe 
bem como está esta questão. Acrescentou, porém, que a mesma se traduz 
no seguinte: a partir de Orada e Rio de Moinhos as pessoas que estiverem 
interessadas, partem com uma tocha acesa com chegada a Borba, à Praça 
da República.-------------------------------------------------------------------------- 
Entende o vereador Joaquim Serra que a chegada é importante constar do 
programa, mas as partidas também deveriam ser porque nada chega sem 
partir. Explicou o vereador Humberto Ratado que as partidas ainda não 
foram colocadas no programa por causa da diferença de quilómetros. �A 
partida pode ser a horas diferentes consoante as distâncias, mas era 
importante constarem do programa� � rematou o vereador Joaquim Serra.-- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ainda relativamente ao programa provisório das Comemorações do 25 de 
Abril, o vereador Vicente Ermitão perguntou porque motivo da Freguesia 
de Orada só participa, na Comissão Organizadora, a Junta de Freguesia. O 
Vereador Humberto Ratado esclareceu que foram convidadas todas as 
Associações da Orada, tais como: a Casa da Cultura de Orada, a 
Associação de Caçadores de Orada, no entanto, a única que mostrou 
interesse em participar foi a Junta de Freguesia.----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Antes de dar a reunião por encerrada, o Sr. 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, pelas treze horas, da qual se lavrou a presente acta, composta por 
catorze páginas que vai ser assinada pelo Presidente e por mim, Aldina 
Vitória Bilro Vinhas do Maio, Assistente Administrativa Especialista que a 
redigi.----------------------------------------------------------------------------------- 

 
  


