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http://www.cm-borba.pt  -  Contribuinte n.º 503 956 546  
ACTA Nº.7/2004 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BORBA REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2004 

 
Aos sete dias do mês de Abril 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, Artur João Rebola Pombeiro e 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.---------------------------------- 
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 seis de Abril 
de 2004, que acusa um total de disponibilidades de 288.483,87 (duzentos e 
oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta e três Euros e oitenta e sete 
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 começando por apresentar uma 
tomada de posição sobre o serviço Público dos CTT, tendo em conta que o 
Governo tem em curso, um conjunto de medidas que põem em causa este 
serviço público, visando a sua privatização, tendo a Administração dos 
CTT manifestado a intenção de encerrar 500 Estações de Correio afectando 
a sua qualidade geral e atingindo, particularmente, os interesses das 
populações do interior do País. Segundo notícias recentes é intenção da 
Administração dos CTT encerrar a Estação de Borba para posteriormente 
abrir como Posto de Correio, afectando o serviço público, a sua qualidade e 
a garantia dos postos de trabalho.--------------------------------------------------- 
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Depois de analisada por todos os eleitos, o Sr. Presidente colocou-a à 
votação, tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação, bem como o seu envio para: Administração dos CTT, Primeiro Ministro, 
Presidente da República, ANAFRE, Juntas de Freguesia do Concelho de 
Borba, Câmaras Municipais do Distrito de Évora, AMDE, Assembleia 
Distrital e Órgãos de Comunicação Social.---------------------------------------- 
Ficará cópia da mesma anexa a esta acta dela fazendo parte integrante.------ 
 -------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA ---------------------- 
 
A Ordem do Dia foi a seguinte:----------------------------------------------------- 
Ponto 2.1 � Aprovação da Acta nº. 6/2004---------------------------------------- 
Ponto 2.2 � Requerimentos---------------------------------------------------------- 
Ponto 2.3 � Abertura de Concurso Público para a Empreitada da �Estrada 
da Nora/Barro Branco�--------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.4 � Reversão de lote de terreno sito no Loteamento Habitacional da 
Nave � Nora--------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.5 � Apresentação de Candidatura ao Programa Leader + - �Roteiro 
Turístico de Município de Borba�-------------------------------------------------- 
Ponto 2.6 � Apoio às Festas de Stª. Bárbara-------------------------------------- 
Ponto 2.7 � Actividades da Câmara------------------------------------------------ 
 PONTO 2.1 � APROVAÇÃO DA ACTA Nº. 6/2004------------- 
 
Previamente distribuída por todo o executivo, a Câmara Municipal 
deliberou, por maioria (com a abstenção do vereador Artur Pombeiro, por 
não ter participado na reunião) aprovar a Acta nº.6/2004.---------------------- 
 PONTO 2.2 � REQUERIMENTOS---------------------------------- 
 
Relativamente aos requerimentos apresentados, por proposta do Vereador 
Artur Pombeiro, a Câmara Municipal tomou as seguintes deliberações:------ 
 a) Pedido de informação Prévia:------------------------------------------------- 
 
Processo n.º 82/04--------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Maria Teresa Santos Bilro Verão--------------------------------- 
Local: Guarda Cães - Borba--------------------------------------------------------- 
Objecto: Pedido de informação prévia � viabilidade de construção----------- 
O requerente pretende saber a possibilidade de construir num prédio rústico 
sob o artigo 139 secção C, com 5.962.00 m2, conforme consta da descrição 
de teor predial.------------------------------------------------------------------------- 



Acta da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 07 de Abril de 2004 3 

À luz do Plano Director Municipal e de acordo com o respectivo 
regulamento, o terreno em causa localiza-se em Área Agrícola Preferencial 
- Artigo 44º - esta área é constituída por solos incluídos na Reserva 
Agrícola Nacional, ou com benfeitorias e culturas de importância local e 
regional, onde não ocorre sobreposição com outras condicionantes de 
carácter biofísico, nomeadamente da Reserva Ecológica Nacional. O índice 
máximo de construção previsto para estas áreas é de 0.01, o que aplicado à 
área da parcela (5.962.00 m2) permite construir 59.62 m2. Contudo, a Área 
Agrícola Preferencial inclui solos da Reserva Agrícola Nacional, pelo que 
de acordo com o artigo 9º do Decreto Lei n.º 196/89 de 14 de Junho, as 
utilizações não agrícolas dos solos integrados na RAN, carecem de parecer 
favorável da Comissão da Reserva Agrícola Nacional.-------------------------- 
Acrescenta-se ainda que a parcela confina directamente com a EN4, cuja 
servidão non aedificandi é de 20 m para cada lado do eixo da via, de acordo 
com o previsto no Decreto-lei n.º 13/94 de 15 de Janeiro.---------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, deferir o pedido de viabilidade, 
condicionado à emissão de parecer favorável da Comissão da Reserva 
Agrícola Nacional.------------------------------------------------------------------- 
 b) Processo Recria------------------------------------------------------------------- 

Processo: 02/2004-------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Mateus Arnaldo Gaião da Costa Serra-------------------------- 
Morada: Rua de S. Francisco, nº.9 � 7150 Borba-------------------------------- 
Local: Rua de S. Francisco, nº.9 � 7150 Borba----------------------------------- 
Valor Global + IVA � 25.656.75 ¼------------------------------------------------- 
Comparticipação do IGAPHE � 8.620,67 ¼--------------------------------------- 
Comparticipação da CMB � 5.747.11 ¼------------------------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a comparticipação a 
suportar pela Câmara Municipal de Borba.----------------------------------- 

 PONTO 2.3 � ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA A EMPREITADA DA �ESTRADA DA 
NORA/BARRO BRANCO�--------------------------------------------  

A Câmara Municipal propõe proceder à abertura do Concurso Público 
para a execução da empreitada �Estrada da Nora/Barro Branco, cujo valor 
da obra abrange um total de 180.890,80¼��FHQWR�H�RLWHQWD�PLO�RLWRFHQWRV�H�
noventa euros e oitenta cêntimos), bem como aprovar o Programa de 
Concurso e o Caderno de Encargos.------------------------------------------------ 
Conforme estipulado no nº.1 do artº.60 do Dec-Lei nº.59/99 de 02 de 
Março, propõe-se ainda designar as seguintes comissões de 
acompanhamento do concurso:----------------------------------------------------- 
Comissão de Abertura do Concurso:---------------------------------------------- 
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Presidente - Marcelina de Jesus Gazimba Godinho Rosado Mendanha - 
Chefe de Divisão---------------------------------------------------------------------- 
Secretária � Vera Cristina Duarte Santos � Assistente Administrativa-------- 
Maria Rosa Ramos Grades � Chefe de Secção----------------------------------- 
 

Comissão de Análise de Propostas:----------------------------------------------- 
Presidente - Engº António Carlos da Silveira Menezes Nerra Marques------- 
Arqª Renata Maria Bandeira da Silva---------------------------------------------- 
Dr. Nuno Miguel Batalha Cavalheiro---------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------- 

O vereador eleito pela CDU, Joaquim Serra, perguntou aos eleitos em 
maioria se, face às dificuldades financeiras da Câmara e mesmo à falta de 
verbas no Quadro Comunitário de Apoio, continuam a considerar que esta 
é uma obra prioritária � ou será que é só para aproveitarem a candidatura.-- 
O Sr. Presidente respondeu que a candidatura está aprovada e pensa que 
poderá ser importante, em termos de PDM e para efeitos turísticos, explorar 
toda aquela faixa ao longo da estrada, tal como já o disse anteriormente.---- 
O vereador Joaquim Serra considera que esta oportunidade talvez fosse  
mais importante depois de aprovada a revisão do PDM � é caso para pensar 
se devem ser vinculadas as pessoas que venham a usufruir daquela estrada 
com a valorização turística dos seus prédios, ou se deveriam ser elas a 
comparticipar o valor da estrada � porque a estrada vai ser feita e, 
posteriormente, se houver projectos para desenvolver na área de turismo 
daquela zona as infraestruturas já lá existem.------------------------------------- 
Usou da palavra o vereador Artur Pomberio referindo que a questão 
colocada pelo vereador Joaquim Serra está em conformidade com a que 
colocou pela primeira vez que esta questão foi discutida. Contudo, na sua 
opinião, a candidatura está homologada e entende que é agora que tem que 
ser aproveitada.------------------------------------------------------------------------ 
O Sr. Presidente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.---------------------------------------------- 
Os vereadores eleitos pela CDU, embora não se opondo à  abertura do 
Concurso Público para a execução da referida obra, entendem que é uma 
prioridade manifestada pela actual maioria do executivo. Face à situação 
financeira da Câmara e face à situação financeira do Quadro Comunitário 
de Apoio, não seria uma prioridade para a CDU.-------------------------------- 
 
PONTO 2.4 � REVERSÃO DE LOTE DE TERRENO SITO 
NO LOTEAMENTO HABITACIONAL DA NAVE - NORA-- 
 
Foi presente uma carta do Sr. Orlando Florindo Prates, residente na Av. da 
Nave, nº.37 � Nora, proprietário do Lote de terreno nº.2.1 sito no 
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Loteamento Habitacional da Nave � Nora, com a área de 220 m2, inscrito 
na matriz predial da freguesia de Rio de Moinhos sob o artigo 1698, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Borba sob o número 
00752/040997, informando que decidiu exercer a sua actividade comercial 
noutra zona do país e, por não poder vender directamente a outrém, ainda 
que existam interessados, solicita o reembolso da quantia despendida 
aquando da aquisição do mesmo por escritura lavrada em 27 de Setembro 
de 2002, pelo preço de 15.050 Euros, razão porque pretende proceder à 
reversão do referido lote de terreno para a titularidade do Município.-------- 
Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade:----------------- 
a) aceitar a reversão do lote de terreno nº.2.1 sito no Loteamento 

Habitacional da Nave-Nora, autorizando o pagamento da mencionada 
quantia, mediante a celebração da respectiva escritura.---------------------- 

 
PONTO 2.5  - APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA AO 
PROGRAMA LEADER + �ROTEIRO TURÍSTICO DO 
MUNICÍPIO DE BORBA�-------------------------------------------- 
 
Para efeitos de aprovação, foi deliberado, por unanimidade, apresentar a 
Candidatura �Roteiro Turístico do Município de Borba�, ao Agrupamento 
Monte, no âmbito do Programa Leader +, cujo valor é de 4.843,98 Euros.--- 
 
PONTO 2.6 � APOIO ÀS FESTAS DE STª. BÁRBARA-------- 
 
Tendo em conta o apoio solicitado pela Comissão de Festas de Stª. Bárbara 
� Borba, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, prestar 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.-------------- 
9�Apoio logístico.---------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente não participou na discussão nem na deliberação deste 
ponto.----------------------------------------------------------------------------------- 
 PONTO 2.7 ACTIVIDADES DA CÂMARA----------------------- 
 
Ratificação da adjudicação da loja do Mercado Municipal de Borba.--- 
 
Na sequência da deliberação tomada em reunião de Câmara de 10 de 
Março último, foi adjudicada a seguinte loja do Mercado Municipal de 
Borba:----------------------------------------------------------------------------------- 



Acta da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 07 de Abril de 2004 6 

Loja nº.14 � destinada a escritório � adjudicada a António Nuno Carmelo 
Figueira, pelo valor de 130 Euros. Foi ratificada a referida adjudicação.- 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais 
de funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara 
participou:---------------------------------------------------------------------------- 
 

9�Participação na inauguração da Variante à EN 255 Borba/Vila 
Viçosa.-------------------------------------------------------------------------- 

9�Participação num Seminário sobre a Agenda 21, promovido pela 
AMDE, que decorreu no CEVALOR.-------------------------------------- 

9�Participação na Assembleia Geral das Águas do Centro Alentejo.----- 
9�Participação no lançamento do FAME.------------------------------------ 
9�Reunião com os Serviços do Notariado em Lisboa, com o Sr. 

Director-Geral. O Sr. Presidente informou que a obra do Notariado 
está mais ou menos bem encaminhada, mas implica algumas 
alterações no arranjo exterior do edifício, sobretudo na parte de cima, 
de modo, que quando houver a privatização dos notários, possa ser o 
Notário a ficar com uma das partes de cima. Ficará já tudo 
preparado, para a possibilidade de se vir a fazer uma divisão em 
propriedade horizontal, no caso do futuro notário querer comprar em 
vez de alugar.------------------------------------------------------------------ 

9�Reunião com as Câmaras responsáveis pela viatura lava-contentores. 
O Sr. Presidente informou que esta reunião prendeu-se com o facto 
de ter havido uma avaria na viatura e a reparação rondar os 4.000 
Euros. Como a Câmara de Évora se negava pagar (a parte que lhe 
cabe) decidiu-se agendar uma reunião com os Municípios 
envolvidos, mas os políticos acabaram por não participar e a reunião 
acabou por fazer-se só com os técnicos. Entende que embora a 
Câmara de Évora não beneficie da lavagem da viatura, tem que pagar 
a parte que lhe cabe, tal como os outros Municípios. O Sr. Presidente 
referiu ainda que o Engº. que estava a representar a Câmara de Évora 
ficou sensibilizado com esta questão e certamente irá falar com o 
responsável pelo pelouro para se tentar resolver o assunto. Há 
também necessidade de fazer uma alteração ao protocolo, alterações 
essas que foram entregues a todos os presentes, para serem 
analisadas.---------------------------------------------------------------------- 

9�Reunião com a D. Maria José Tavares, para se tentar resolver 
algumas situações de terrenos em Rio de Moinhos, nomeadamente: 
espaço junto da Praça de Touros (para se avançar com o jardim), e 
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também com o terreno junto ao Polidesportivo da Comissão de 
Festas. Entretanto o Sr. Presidente informou que existia um problema 
(divergências de áreas) entre esta Senhora e o Sr. Pires relativamente 
a uma estrada que a Câmara fez junto à Praça de Touros, mas já está 
resolvido (já foi emitida uma certidão e, em termos de Conservatória, 
o assunto está tratado). O Sr. Presidente informou ainda que a D. 
Maria José Tavares está disposta a doar à Câmara o terreno onde se 
situa o recinto das Festas, e a Câmara vai ter que aproveitar esta fase 
para resolver todas estas questões ao mesmo tempo.--------------------- 

9�Reunião com outra pessoa de Rio de Moinhos para tentar resolver a 
questão do outro lado do jardim.-------------------------------------------- 

9�Reunião com o Sr. Luís da Cunha Ribeiro (proprietário da Quinta do 
General). Pretendia saber se havia hipótese de parar a questão da 
classificação do imóvel. O Sr. Presidente informou ter-lhe 
respondido que não, pois neste momento o processo é irreversível, 
poderia era reclamar se assim o entendesse. Pretendia também saber 
se a Câmara tinha algum serviço gratuito para arranjar o jardim da 
Quinta, tendo-lhe também respondido que não. Outro assunto que 
discutiram na reunião foi a questão do alargamento do cemitério. O 
Sr. Presidente informou ainda que ficou de ver a área necessária para 
este alargamento, para posteriormente contactar o Sr. Luís da Cunha 
Ribeiro. Contudo, segundo informação que obteve do Gabinete 
Técnico (Sr. Manuel Grego) não existe projecto de alargamento do 
cemitério. Entretanto o Vereador Joaquim Serra informou que 
existem plantas com esse alargamento, que foram feitas com base no 
PU. Informou ainda que a Arqª Ana Isabel deverá ter essas plantas e 
o Sr. Fernando Ramalho (topógrafo) fez o levantamento das áreas 
necessárias.--------------------------------------------------------------------- 

9�Participação num Jantar/Conferência sobre �Segurança e o Euro 
2004� promovido pelo Regimento de Cavalaria 3 de Estremoz, que 
teve lugar no Páteo dos Solares em Estremoz.---------------------------- 

9�Participação no XIV Congresso da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, que decorreu no Funchal de 1 a 4 de Abril.- 

9�O Sr. Presidente informou que foi entregue hoje, por mão, o relatório 
final do Estudo Global da UNOR 2, que colocou de imediato, à 
disposição de todos os eleitos. Informou também, que relativamente 
ao Plano de Pormenor da UNOR 2, chegou uma carta da CCDRA, 
que foi despachada para a Arqª Ana Isabel, e que ainda não teve 
oportunidade para ver qual a solução que encontraram.----------------- 

O vereador Joaquim Serra referiu que gostaria de ter acesso a uma cópia 
da parte escrita do relatório do Estudo Final da UNOR 2.------------------ 
O Sr. Presidente entregou, de imediato, a cópia ao Sr. vereador.----------- 
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O Vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, 
prestou as seguintes informações:------------------------------------------------ 
 

9�Acompanhamento dos últimos preparativos para a realização da 
Feira do Queijo.--------------------------------------------------------------- 

9�Continuação das reuniões com a Comissão Organizadora da Feira 
das Ervas Alimentares.------------------------------------------------------- 

9�Participação na apresentação do FAME�Fundo de Apoio às 
Microempresas, que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal.- 

9�Representação na Inauguração dos espaços sócio-educativos, em 
Veiros, nomeadamente, Cresce, ATL, Biblioteca e Refeitório, a 
convite da Associação de Desenvolvimento Montes Claros, onde 
esteve presente a Exmª. Secretária de Estado da Segurança Social.---- 

9�Está a decorrer, até amanhã, uma exposição no Celeiro da Cultura 
subordinada ao tema �Venham conhecer a União Europeia� 
organizada pelo CIARA � Centro de Informação a Animação Rural 
do Alentejo e pela Escola Superior Agrária de Elvas.-------------------- 

9�Participação na Reunião da Assembleia Geral de Agrupamento de 
Escolas.------------------------------------------------------------------------- 

9�Representação na Entrega de Prémios dos Torneio de Sueca e 
Dominó, levados a cabo na sede do CCDMatriz. Trata-se de 
Torneios que se propuseram fazer ao longo do ano.---------------------- 

9�Reunião com uma representante da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, na qual foi solicitada a colaboração da Câmara Municipal de 
Borba para a realização do �Rastreio do Cancro da Mama� que se vai 
realizar na sede dos Bombeiros Voluntários de Borba. Foi também 
solicitada a disponibilização de transporte para as mulheres das 
freguesias rurais, com idades compreendidas entre os 45 e 69 anos 
participarem no Rastreio. O vereador informou que esta acção já se 
realizou em 2002 � funcionou bastante bem e foram detectados 
alguns casos de doença que mereceram tratamento e outros de 
prevenção, e é objectivo desta autarquia colaborar, mais uma vez, 
nesta acção que considera muito importante.------------------------------ 

 
O Vereador Artur Pombeiro informou o restante executivo das 
actividades relativas aos seus pelouros:----------------------------------------- 
 

9�Continuação dos trabalhos de remodelação das Águas da Nora.------- 
9�Continuação dos trabalhos na Rua da Cruz � estão a ser aplicados os 

sumidouros.-------------------------------------------------------------------- 
9�Arranjo paisagístico da Rua das Flores em Rio de Moinhos e 

calcetamentos no Pisão.------------------------------------------------------ 
9�Limpeza de valetas na Estrada Borba/Barro Branco.--------------------- 
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9�Loteamento de Nossa Senhora da Vitória-Barro Branco � Colocação 
de lancil e calcetamentos.---------------------------------------------------- 

9�Loteamento do Forno-Orada � trabalhos de infarestruturas e 
colocação de lancil.----------------------------------------------------------- 

9�Apoio logístico para a Feira do Queijo.------------------------------------ 
9�Manutenção da Estrada 1042.----------------------------------------------- 
9�Comemorou-se o Dia da Árvore � continua a plantação de árvores.--- 
9�Prosseguem as obras no Jardim Municipal.-------------------------------- 
9�Aplicação de herbicidas em vários locais, nomeadamente na Zona 

Industrial da Cruz de Cristo e zona envolvente da Cerca.--------------- 
9�Continuação dos trabalhos dos caminhos da UNOR 2 � o 3º caminho 

encontra-se já com o enrocamento em cascalho. Está a ser colocado o 
saibro tendo em vista a aplicação de tout-venant.------------------------- 

9�Manutenção da Estrada Barro Branco/Borba.----------------------------- 
9�Rio de Moinhos � Abertura da Rua ao fundo da Rua da Estação e 

pavimentação da mesma.----------------------------------------------------- 
9�Quanto aos Caminhos da UNOR 2, o vereador informou que vai ser 

feita uma reprogramação à candidatura, uma vez que estava previsto 
que a estrada levasse uma camada de saibro e tout-venant e, neste 
caso, a estrada não ficaria em boas condições. Atendendo ao estado 
do terreno primeiro teve que levar uma camada de cascalho de cerca 
de 30 cm de altura. Há também necessidade de aplicar algum 
betuminoso, nomeadamente, nas rampas na zona de Valflor para que 
as águas pluviais não venham a provocar arrastamento. Foram então 
dadas instruções à Engª. Rosa para que seja feita uma reprogramação 
à candidatura neste sentido.-------------------------------------------------- 

 
O vereador eleito pela CDU, Joaquim Serra, colocou as seguintes 
questões:------------------------------------------------------------------------------ 
 

9�Relativamente às actividades referidas pelo vereador Artur 
Pombeiro, perguntou de que se trata o arranjo paisagístico da Rua 
das Flores. O vereador Artur esclareceu que foi feito um 
levantamento da calçada existente e toda a zona envolvente levou 
calçada nova. O Sr. Presidente acrescentou, que este arranjo surgiu 
na sequência de um abaixo-assinado dos moradores daquela Rua, 
tendo em conta que naquela zona passam muitas pessoas de idade 
avançada e estão sujeitas a cair. Foi então pedido à Arqª Renata que 
fizesse o projecto, que se enviou para o IPPAR e com o qual 
concordou.---------------------------------------------------------------------- 

9�Quando foi feita a apresentação pública do FAME, qual foi a adesão 
de participação e como foi mobilizada. O Sr. Presidente informou 
que a apresentação pública teve lugar dia 29 de Março, foi 
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mobilizado pelo GADE e o Salão Nobre estava cheio � a  
participação superou largamente as expectativas, e foram também 
assinados os protocolos com o BES e com a ADRAL. Informou 
também que já começaram a entrar candidaturas mas, segundo 
percebeu da apresentação que foi feita, há projectos que podem 
hipoteticamente ser encaminhados para outros fundos.------------------ 

 
Relativamente a este assunto o vereador Joaquim Serra referiu que 
continua a considerar que não precisa de convites, precisa sim da 
informação pré-acontecimento.------------------------------------------------- 
9�Abertura de Concurso Público para a empreitada �Estrada da 

Nora/Barro Branco� � continua a achar que faltam as cláusulas 
jurídicas no Caderno de Encargos.------------------------------------------ 

9�Perguntou ao Sr. Presidente em que ponto está a Conta de 
Gerência/2003. O Sr. Presidente informou que, neste momento, a 
Conta de Gerência deve estar quase pronta. Informou também, que 
mandou fazer certificação de contas pela empresa BDO, (trabalho de 
auditoria na sequência do trabalho que já foi feito por esta empresa) 
pois pretende saber se alguma coisa está mal para se tentar melhorar. 
Embora a contabilidade de custos esteja a funcionar, existem ainda 
algumas coisas que têm que ser aferidas, sobretudo o cartão 
individual de ponto que é fundamental e ainda não está 
implementado.----------------------------------------------------------------- 

9�Projecto de ampliação e alteração das instalações da Adega 
Cooperativa de Borba � perguntou ao vereador Artur Pombeiro, 
como explica que estejam a ser licenciadas alterações de 833,89 m2 
com a obra quase concluída. O vereador Artur respondeu que só o 
técnico poderá dar essa explicação. O vereador Joaquim Serra 
perguntou se, neste processo, existe uma ampliação de 833,89 m2, 
porque se não houver também não há direito à taxa constante do 
processo. A não ser que se trate de uma alteração relativamente à 
área de construção ocupada. Mas, se assim for, considera ser uma 
área de construção demasiado grande para que a Câmara seja 
auscultada só nesta fase final. Por lhe parecer ser uma área 
extremamente grande para legalizar, gostaria que o vereador pedisse 
explicações sobre este processo, e lhas transmitisse na próxima 
reunião de Câmara, para saber o que era o projecto inicial e o que são 
as alterações.------------------------------------------------------------------- 

 
O vereador eleito pela CDU, Vicente Ermitão, colocou as seguintes 
questões:------------------------------------------------------------------------------- 
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9�Relativamente à questão da suinicultura da Orada � pretende saber 
qual o ponto da situação, pois aproxima-se a época do calor e a 
situação continua na mesma. Considera não se justificar que as 
fossas continuem a céu aberto, poderiam pelo menos ser fechadas e 
limpas, podendo os resíduos ser espalhados no terreno como forma 
de adubo e a terra depois seria lavrada. O Sr. Presidente referiu não 
saber se os resíduos das suiniculturas podem efectivamente ser 
espalhados no terreno. Reconhece que o vereador Ermitão tem toda a 
razão para colocar de novo esta questão, no entanto, vai voltar a 
relembrar a Direcção Regional do Ambiente, pois entende que deve 
haver alguma forma de tratar os resíduos.--------------------------------- 

9�Parque de Máquinas da Câmara Municipal � perguntou ao vereador 
Artur Pombeiro se as máquinas da Câmara não estão em condições 
de trabalhar, pois tem visto algumas máquinas alugadas a funcionar, 
bem como alguns tractores. O vereador Artur esclareceu a título de 
exemplo: em relação à abertura de valas em zonas de rochas, tal 
como aconteceu no loteamento do Forno � Orada (e que o vereador . 

9�Ermitão tem acompanhado por perto) as máquinas da Câmara não 
têm potência para este tipo de trabalhos. Por isso, para estes casos, a 
Câmara Municipal tem que recorrer ao aluguer de máquinas com 
mais potência e foi o que aconteceu, neste caso concreto, alugaram-
se 2 máquinas. Quanto aos tractores, a Câmara possui dois, mas, 
além de estarem em mau estado, um está sempre ocupado com a 
limpeza urbana e outro, às quartas-feiras, com a limpeza de fossas. 
Devido ao número de trabalhos existentes, os dois tractores são 
insuficientes e, a Câmara também recorreu ao aluguer.------------------ 

------------------------------------------------------------------------------- 

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 doze horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta, 
composta por onze páginas que vai ser assinada pelo Presidente e por mim, 
Aldina Vitória Bilro Vinhas do Maio, Assistente Administrativa 
Especialista que a redigi.------------------------------------------------------------- 


