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 M U N I C Í P I O    D E    B O R B A 
Praça da República - 7150-249 Borba . Telef.: 268 891 630 . Fax: 268 894 806 . e-mail: angelo.sa@cm-borba.pt 

http://www.cm-borba.pt  -  Contribuinte n.º 503 956 546  
ACTA Nº.8/2005 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BORBA REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2005  

 
Aos treze dias do mês de Abril do ano de dois mil e cinco, no Salão Nobre 
dos Paços do Município, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal de 
Borba, com a presença dos senhores vereadores Humberto Luís Russo 
Ratado, Artur João Rebola Pombeiro, 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 doze de 
Abril de 2005, que acusa um total de disponibilidades de 179.227,39 (cento 
e setenta e nove mil duzentos e vinte sete euros e trinta e nove 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 perguntou ao restante 
executivo se tinham algum assunto geral de interesse para a autarquia que 
pretendessem apresentar. Nenhum eleito apresentou qualquer assunto, 
tendo o Sr. Presidente passado de imediato ao ponto seguinte.----------------- 
 -------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA ---------------------- 
 
A Ordem do Dia foi a seguinte:----------------------------------------------------- 
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Ponto 2.1� Aprovação da Acta nº. 7/2005----------------------------------------- 
Ponto 2.2 � Requerimentos---------------------------------------------------------- 
Ponto 2.3 � Empreitada de Recuperação da Estrutura e Cobertura do 
Complexo Cultural do Palacete dos Melos�1ª Fase � Aprovação de 
Trabalhos a Mais---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.4 � Concurso Público para a Empreitada de Ampliação do 
Mercado Municipal de Borba � Adjudicação da Obra--------------------------- 
Ponto 2.5 � Apresentação À CCDRA da Candidatura �Ampliação do 
Mercado Municipal de Borba�------------------------------------------------------ 
Ponto 2.6 � Compra e Venda de Parcela de Terreno----------------------------- 
Ponto 2.7 � Homologação do Relatório de Avaliação dos Candidatos a 
Compra de Lotes Habitacionais para Jovens-------------------------------------- 
Ponto 2.8 � Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2005/2006--- 
Ponto 2.9 � Actividades da Câmara------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.1 � APROVAÇÃO DA ACTA Nº. 7/2005 ------------- 
 

Previamente distribuída por todo o executivo, e após a introdução de 
algumas correcções, foi aprovada por unanimidade a Acta nº. 7/2005.------- 
 
PONTO 2.2 � REQUERIMENTOS---------------------------------- 
 
Foram apresentados os seguintes requerimentos sobre os quais foram 
tomadas as seguintes deliberações:------------------------------------------------- 
 
a) Pedidos de viabilidade----------------------------------------------------------- 
 
Processo: 394/04---------------------------------------------------------------------- 
Requerente: José Luís Vasconcelos Botelho-------------------------------------
Local: Rua D. Nuno Álvares Pereira, 9 � Monte do Canto � Borba----------- 
Objecto do requerimento: Pedido de informação prévia sobre a 
possibilidade de construir uma arrecadação com 80m2 destinada a apoiar a 
agricultura, num prédio rústico sob o artigo 119, secção E, com 27.604,00 
m2, sito no Monte do Canto � Orada.---------------------------------------------- 
O requerente foi notificado do parecer técnico (que se arquiva em pasta 
anexa como documento nº.1) informando-o da intenção de indeferimento 
do pedido, dando-lhe um prazo de 20 dias para se pronunciar.----------------- 
Decorrido o prazo sem que o mesmo se pronunciasse acerca da 
proposta de indeferimento, e de acordo com o previsto no artigo 100º 
do Decreto-Lei nº.6/96 (Código do Procedimento Administrativo), 
propõe-se o indeferimento do pedido de viabilidade com base no 
parecer técnico.---------------------------------------------------------------------- 
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A proposta foi colocada à votação, tendo sido deliberado, por maioria, 
com três votos a favor e duas abstenções, indeferir a pretensão do requerente. Votaram a favor o Sr. Presidente Ângelo João Guarda 
Verdades de Sá e senhores vereadores Humberto Luís Russo Ratado e 
Artur João Rebola Pombeiro. Abstiveram-se os senhores vereadores 
Joaquim José Serra Silva e Vicente Manuel Ameixa Ermitão pelos mesmos 
motivos que já invocaram em situações idênticas a esta, ou seja: não se 
abstém-se por estarem contra, ou por não concordarem com o parecer 
técnico anexo. Abstém-se, sim, porque continuam a constatar que a prática 
é diferente daquilo que é o procedimento técnico ou administrativo. Como 
esta situação não se alterou o sentido de voto dos eleitos da CDU continua 
a ser o mesmo porque entendem que indeferir os processos em termos 
técnicos e depois, à revelia, contrariar os pareceres técnicos, não vale a 
pena darem o voto favorável a uma situação de indeferimento.---------------- 
Entretanto, usou da palavra o Sr. Presidente referindo estar de acordo mas 
não perceber. Está de acordo porque se há obras à revelia, embora os 
técnicos andem na rua, agradece que lhe digam porque certamente nem ele, 
nem o vereador Artur, nem o vereador Humberto e nem mesmo o vereador 
Joaquim Serra quando fazia parte do executivo anterior, sabia de tudo o que 
se passava. Mas, se efectivamente há situações dessas e não há 
participações, pensa que pode tratar-se de uma situação complicada porque 
os serviços de fiscalização andam na rua precisamente para fazer esse tipo 
de participações. Contudo, nunca poderá tomar uma decisão contrária à dos 
pareceres dos técnicos desde que eles estejam fundamentados, e é isso que 
sempre acontece. De qualquer forma, é importante que o Sr. vereador Artur 
Pombeiro registe esta informação, dado que ela já foi levantada noutros 
casos e nunca mais se tinha falado sobre ela, e que a transmita aos 
respectivos serviços. Por sua vez o vereador Artur Pombeiro esclareceu que 
as participações têm sido muitas e as contra-ordenações também. Acontece, 
porém, que as pessoas não se evitam e o vereador Joaquim Serra sabe isso 
muito bem, pois certamente já passou por muitos casos. Frisou ainda que, 
já esta semana, deu instruções a um fiscal para trabalhar aos sábados, 
precisamente por esta questão, porque há sempre situações que escapam e 
não se conseguem detectar durante os dias da semana, porque também 
muitos dos casos acontecem aos fins-de-semana. Contudo, também sabe 
que, tudo depende muito das próprias pessoas, porque a Câmara por muito 
que tente não consegue estar atenta a todas as situações.----------------------- 
 
Processo: 08/05------------------------------------------------------------------------ 
Requerente: F. Cavaca � Sociedade Agrícola, Ldª.---------------------------- 
Local: Quinta do Barreiro � Borba ------------------------------------------------- 
Objecto do requerimento: Pedido de viabilidade para legalização de 
ampliação de moradia efectuada sem o respectivo licenciamento, num 
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prédio misto composto por uma parte rústica com 31.250,00 m2 com 
inclusão de uma parte urbana com 221 m2  (artigo 299-C).-------------------- 
O requerente foi notificado do parecer técnico (que se arquiva em pasta 
anexa como documento nº.2) informando-o da intenção de indeferimento 
do pedido, dando-lhe um prazo de 20 dias para se pronunciar.----------------- 
Decorrido o prazo sem que o mesmo se pronunciasse acerca da 
proposta de indeferimento, e de acordo com o previsto no artigo 100º 
do Decreto-Lei nº.6/96 (Código do Procedimento Administrativo), 
propõe-se o indeferimento do pedido de viabilidade com base no 
parecer técnico.---------------------------------------------------------------------- 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por maioria, 
com três votos a favor e duas abstenções indeferir a pretensão do 
requerente. Votaram a favor o Sr. Presidente e os senhores vereadores 
Humberto Luís Russo Ratado e Artur João Rebola Pombeiro. 
Abstiveram-se os senhores vereadores Joaquim José Serra Silva e 
Vicente Manuel Ameixa Ermitão pelos fundamentos invocados no processo acima referido.----------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.3 � EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO DA 
ESTRUTURA E COBERTURA DO COMPLEXO 
CULTURAL DO PALACETE DOS MELOS � 1ª FASE � 
�Aprovação de Trabalhos a Mais�----------------------------------- 
 Tendo em conta o Auto de Medição de Trabalhos a Mais apresentado pelo 
empreiteiro Damião & Belo Ldª./LICIVIL, Ldª. ACE, bem como a 
informação técnica (que se arquivam em pasta anexa como documentos 
nºs.3) os trabalhos a mais são necessários para o desenvolvimento da 
empreitada, pois prendem-se com a consolidação e reforço num dos tectos 
onde não estava prevista a colocação de uma asna em madeira do mesmo 
tipo das aplicadas na restante obra, e que terá que se colocar.------------------ 
Assim, propõe-se a aprovação dos Trabalhos a Mais, no valor de 
1.501,50 euros, com a inclusão de IVA à taxa de 5%.------------------------ 
A proposta foi colocada à votação, tendo sido deliberado, por maioria, 
com três votos a favor e duas abstenções, aprovar a proposta de 
trabalhos a mais, no valor de 1.501,50 euros, com a inclusão de IVA à 
taxa de 5%. Votaram a favor o Sr. Presidente Ângelo João Guarda 
Verdades de Sá e vereadores Humberto Luís Russo Ratado e Artur 
João Rebola Pombeiro. Abstiveram-se os senhores vereadores Joaquim 
José Serra Silva e Vicente Manuel Ameixa Ermitão.------------------------ 
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PONTO 2.4 � CONCURSO PÚBLICO PARA A 
EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO 
MUNICIPAL DE BORBA � �Adjudicação da Obra�------------ 
 
Na sequência da deliberação de Câmara de 22 de Dezembro de 2004, 
candidataram-se ao Concurso acima referido as seguintes empresas:--------- 
 

Empresas Propostas Prazo Valor 
VALVAZ – Investimentos Imobiliários e Turísticos, Lda. Condicionada 140 dias 409.287,87 ¼ 

VALVAZ – Investimentos Imobiliários e Turísticos, Lda. Base 180 dias 409.287,87 ¼ 

CONSTROPE – Construção Civil e Obras Públicas Base 180 dias 464.997,52 ¼ 

PERT – Engenharia e Construção, S.A.  Condicionada 148 dias  437.381,89 ¼ 

CONSTROPE – Construção Civil e Obras Públicas Condicionada 120 dias  464.997,52 ¼ 

CONDOP – Construção e Obras Públicas, S.A. Base 180 dias  474.352,24 ¼ 

SOCOLIRO Construções S.A.   Base 180 dias  483.000,00 ¼ 

PERT – Engenharia e Construção, S.A.  Base 180 dias  437.381,89 ¼ 

SOCOLIRO Construções S.A.   Condicionada 122 dias  483.000,00 ¼ 

CERTAR – Sociedade de Construções, S.A. Base 180 dias  589.860,58 ¼ 

Construtora Vila Franca, Lda.   Condicionada 150 dias  538.759,16 ¼ 

Construtora Vila Franca, Lda.   Base 180 dias  538.759,16 ¼ 

LUSECA – Sociedade de Construções, S.A  Condicionada 140 dias  546.470,81 ¼ 

Damião & Belo, Lda.. / LICIVIL, Lda.. – A.C.E. Base 180 dias  527.500,00 ¼ 

LISPARRA – Engenharia e Construção, Lda.. Condicionada 135 dias  527.939,40 ¼ 

Sociedade de Empreitadas CENTREJO, Lda. Base 180 dias  529.944,92 ¼ 

LUSECA – Sociedade de Construções, S.A  Base 180 dias 546.470,81 ¼ 

M.J.R. Manuel José Ricardo, Lda.  Base 180 dias  467.029,80 ¼ 

 
Tendo em conta o Relatório Final da Comissão de Análise das Propostas e  
decorrido o prazo da audiência prévia, a Câmara Municipal, deliberou 
por maioria, adjudicar a empreitada acima referida à empresa Valvaz 
� Investimentos Imobiliários e Turísticos, Ldª. com a proposta 
condicionada, no valor de 409.287,87 (quatrocentos e nove mil duzentos e oitenta e sete euros e oitenta e sete cêntimos). Votaram a 
favor o Sr. Presidente Ângelo João Guarda Verdades de Sá e os senhores 
vereadores Humberto Luís Russo Ratado e Artur João Rebola Pombeiro. 
Votaram contra os senhores vereadores Joaquim José Serra Silva e Vicente 
Manuel Ameixa Ermitão e apresentaram a seguinte declaração de voto: 
�Estamos na presença de uma obra que vai ser adjudicada por 409.287,87, 
que no nosso entender não é a intervenção que se justificava neste mercado, 
tendo em conta que existia um projecto para aquele espaço de cerca de 
25.000 contos que resolvia os problemas que estavam inventariados na 
altura. Não nos parece que esta obra, além da necessidade que há de 
reinstalar o pessoal do mercado, nomeadamente, o pessoal do mercado 
levante, justifique o valor que vai ser gasto, cerca de 80 mil contos, que é o 
valor de quase todo o mercado. Também não nos parece que o projecto de 
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arquitectura tenha sido o mais favorável para resolver os problemas, 
nomeadamente, do mercado levante.----------------------------------------------- 
Esteve também presente a minuta de contrato a celebrar entre a 
Câmara Municipal de o empreiteiro, que foi aprovada por maioria, 
com três votos a favor e dois votos contra. Votaram a favor o Sr. 
Presidente Ângelo João Guarda Verdades de Sá e senhores vereadores 
Humberto Luís Russo Ratado e Artur João Rebola Pombeiro. 
Votaram contra os senhores vereadores Joaquim José Serra Silva e 
Vicente Manuel Ameixa Ermitão.------------------------------------------------ 
Ficará a minuta do contrato arquivada em pasta anexa como documento 
nº.4.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.5 � APRESENTAÇÃO À CCDRA DA 
CANDIDATURA �AMPLIAÇÃO DO MERCADO 
MUNICIPAL�------------------------------------------------------------ 
 
A Câmara Municipal propõe, para efeitos de aprovação, a apresentação da 
candidatura �Ampliação do Mercado Municipal de Borba�, à CCDRA no 
âmbito do PORA, cujo valor é de 611.369,11 euros (seiscentos e onze mil 
trezentos e sessenta e nove euros e onze cêntimos), com IVA incluído.------ 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por maioria, 
com três votos a favor e duas abstenções apresentar a referida candidatura à CCDRA. Votaram a favor o Senhor Presidente Ângelo 
João Guarda Verdades de Sá e senhores vereadores Humberto Luís Russo 
Ratado e Artur João Rebola Pombeiro. Abstiveram-se os senhores 
vereadores Joaquim José Serra Silva e Vicente Manuel Ameixa Ermitão.--- 
 
PONTO 2.6 � COMPRA E VENDA DE PARCELA DE 
TERRENO----------------------------------------------------------------  
 
A Câmara Municipal propõe a aquisição de uma parcela de terreno com a 
área de 704,6 m2, a destacar do prédio urbano,  inscrito na freguesia Matriz 
sob o artigo 1824, descrito na Conservatória do Registo Predial de Borba 
sob o número 00600/910725, ao Senhor José António Bravo Curvo, pelo 
valor de 19.531,51 euros.------------------------------------------------------------ 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por maioria, 
com três votos a favor e duas abstenções, adquirir a referida parcela de terreno. Votaram a favor o Senhor Presidente Ângelo João Guarda 
Verdades de Sá e senhores vereadores Humberto Luís Russo Ratado e 
Artur João Rebola Pombeiro. Abstiveram-se os senhores vereadores Joaquim José Serra Silva e Vicente Manuel Ameixa Ermitão.------------ 
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PONTO 2.7 � HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS A COMPRA DE LOTES 
HABITACIONAIS PARA JOVENS--------------------------------- 
 
Presente o Relatório de Análise das candidaturas ao Concurso Limitado 
para venda de lotes habitacionais destinados a habitação própria e 
permanente de jovens, aberto por deliberação camarária de 16 de Março de 
2005, que ficará arquivado em pasta anexa como documento nº5.------------ 
Propõe-se a homologação do Relatório da Comissão de Avaliação das Candidaturas.------------------------------------------------------------------------ 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, homologar o referido Relatório.-------------------------------- 
 PONTO 2.8 � PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 
PARA O ANO LECTIVO 2005/2006-------------------------------- 
 
Presente o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2005/2006, 
que foi aprovado em reunião do Conselho Municipal de Educação, 
realizada a 6 de Abril de 2005.------------------------------------------------------ 
Tendo em conta o nº.1 do artigo 25º, do Decreto-Lei 07/2003, de 15 de 
Janeiro, a Câmara Municipal propõe a aprovação do Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2005/2006.------------------------ 
A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, aprovar o referido Plano.---------------------------------------- 
O referido Plano ficará arquivado em pasta anexa como documento nº.6.---- 
 
PONTO 2.9 � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS-------------------- 
 
a) Presente ofício de Jorge Manuel Russo Barroso (artista plástico) 
solicitando apoio financeiro para que possa participar numa exposição de 
pintura comemorativa do XXXI aniversário do Grupo BatiK Art �  Galeria 
Sala Barna de Oliver Hunt em Barcelona, entre os dias 06 e 25 de Maio de 
2005. O apoio será para fazer face ao pagamento do expositor, para o qual 
não dispõe de condições financeiras.----------------------------------------------- 
Analisado o pedido, e tendo em conta a alínea b) do ponto 4 do artº.64º 
da Lei nº.169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº.5-A/02 de 11 
de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 
um subsídio no valor de 450,00 euros.------------------------------------------- 
Por estar impedido, o vereador Humberto Ratado não participou na 
discussão nem na deliberação deste assunto.---------------------------------- 
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b) Presente ofício dos Quartanistas do Curso de Engenharia Química, da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia � Universidade de Coimbra, 
solicitando apoio destinado a um patrocínio publicitário para a festa da 
Queima das Fitas.--------------------------------------------------------------------- 
Analisado o pedido, e tendo em conta a alínea b) do ponto 4 do artº.64º 
da Lei nº.169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº.5-A/02 de 11 
de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 
um subsídio no valor de 25,00 euros.-------------------------------------------- 
  
PONTO 2.10 � ACTIVIDADES DA CÂMARA------------------- 
 
Resultado das hastas públicas realizadas dia 31 de Março de 2005:----- 
 

9�Adjudicada a loja nº.6, sita no Mercado Municipal de Borba, ao  
Senhor António Júlio Florindo Prates, pelo valor de 395,00 euros.------                                         

9�Adjudicado o lote de terreno nº.1.21, sito no Loteamento Habitacional 
de Nave � Nora, ao Sr. Luís Manuel Florindo Prates, pelo valor de  
17.550,00 euros.-----------------------------------------------------------------  

 
Despachos elaborados ao abrigo da delegação de competências da 
Câmara Municipal  no Presidente da Câmara-------------------------------- 
 
O Sr. Presidente informou sobre os assuntos aprovados por despacho ao 
abrigo da delegação de competências da Câmara Municipal que lhe foram 
delegadas: Informou então sobre as concessões para realização de 
queimadas aprovadas por despacho, durante o período de 01 de Março e 12 
de Abril, cuja listagem esteve presente e se arquiva em pasta anexa como 
documento nº.7------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais 
de funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:---------------------------------------------------------------------------- 
 

9�Reunião no âmbito da ACD3, com os responsáveis da Assimagra, 
sobre a questão da expropriação dos terrenos e dos possíveis acordos. 
Neste momento, cerca de 14 proprietários já aceitaram a proposta. 
Além destes há outros casos que se vão tornar mais complicados,  
principalmente uma situação em que há um proprietário com cerca 
de 6 ou 7 parcelas de terreno. O objectivo da reunião foi ver qual era 
o passo a seguir. Vai, então, ser feito um parecer por escrito e os 
casos em que não se conseguir chegar a acordo poderão avançar, ao 
abrigo do PROZOM, para o processo de expropriação tendo em 
conta uma informação verbal da CCDRA.--------------------------------- 
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9�Reunião com a EDP (Engº. Araújo, Engº. Barnabé Ramalho e Engº. 
Valadas) para tentar ver quais as soluções possíveis para todas as 
intervenções que existem. A questão do Loteamento do Forno � 
Orada foi uma das que foi tratada e pensa que seja feita a ligação 
brevemente. Foi também falada a questão da Rua da Quinta da Prata, 
a questão da Zona Industrial do Alto dos Bacelos, e outras situações 
que estavam pendentes. O Sr. Presidente informou que manifestou o 
seu desagrado relativamente ao comportamento que a EDP está a ter 
na reparação das avarias, ou seja, há alguma dificuldade de 
comunicação entre quem recebe as chamadas e a comunicação ao 
piquete.------------------------------------------------------------------------- 

9�Reunião com a Associação Borba Jovem onde foram vistos alguns 
aspectos relacionados com a Festa da Juventude;------------------------- 

9�Reunião com o Dr. Alexandre Patrício Gouveia e o Dr. Pedro 
Barbosa que estão a colaborar, com o IPPAR, na classificação dos 
campos das Batalhas. Informou que já recebeu, do IPPAR, uma 
proposta de classificação da Batalha de Montes Claros, proposta esta, 
que apresentou ao restante executivo.-------------------------------------- 

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

9�Remodelação da Rede de Águas da Nora � Continuação da abertura 
de valas estando já encaminhadas para a ribeira;------------------------- 

9�Jardim Municipal � continuação das obras;------------------------------- 
9�Santiago de Rio de Moinhos � Encaminhamento de águas pluviais, 

nomeadamente, junto à Praça de Touros;---------------------------------- 
9�Loteamento do Forno�Orada � enchimento e pavimentações;---------- 
9�Loteamento da Borprojecto � Aplicação de lancil;----------------------- 
9�Reparação de caminhos rurais;---------------------------------------------- 
9�Aplicação de diversas placas de sinalização;------------------------------ 
9�Apoio à Feira do Queijo;----------------------------------------------------- 
9�Empreitada de Recuperação da Estrutura e Cobertura do Palacete dos 

Melos�1ª fase � encontra-se praticamente concluída;-------------------- 
9�Empreitada de Recuperação do Cine-Teatro de Borba � obra em 

curso.---------------------------------------------------------------------------- 
9�O vereador Artur Informou o restante executivo sobre a receita da 

Feira da Pascoela tendo referido que, este ano, a receita não foi 
famosa tendo em conta que houve alguns mercados no dia em que a 
mesma ocorreu mas, mesmo assim, ainda rondou os 1.400 euros;----- 

 
O Vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as seguintes informações:------------------------------------------------ 
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9�Realizou-se a actividade �Marcha da Saúde� � caminhada a Santa 

Bárbara, que teve uma participação de cerca de 400 pessoas;---------- 
9�Participação na reunião da Assembleia Distrital que decorreu em 

Vendas Novas, em substituição do Sr. Presidente;----------------------- 
9�Reunião com a Comissão Organizadora para as Comemorações do 

25 de Abril, para fazer o ponto da situação;------------------------------- 
9�Preparação de trabalhos para a Feira das Ervas Alimentares;----------- 
9�Reunião com o desporto escolar do Agrupamento de Escolas EB2,3 

no sentido de analisar a questão do apoio da iniciativa do 
Campeonato Distrital de Badminton, que vai decorrer nos dias 22, 23 
e 24 de Abril;------------------------------------------------------------------ 

9�Na sequência da informação dada na última reunião de Câmara 
relativamente às refeições para os alunos do 1º Ciclo e Pré-Escolar 
das Escolas de Orada, o vereador Humberto informou que o serviço 
de refeições já teve início e está tudo a correr dentro da 
normalidade.------------------------------------------------------------------- 

 
Entretanto o vereador Joaquim Serra colocou as seguintes questões:--- 
 

9�Os elementos que pediu na última reunião de Câmara, ainda não lhe 
foram entregues. Foi então transmitido ao vereador Joaquim Serra 
que, por lapso da funcionária que dá apoio às reuniões, não foram os 
mesmos solicitados ao técnico que os tem que fornecer.---------------- 

9�Perguntou ao vereador Humberto Ratado se ainda não existe nenhum 
pré-programa para as Comemorações do 25 de Abril.  Entretanto o 
vereador Humberto, referiu que o Programa não irá ser muito 
diferente em relação ao do ano anterior, e facultou ao restante 
executivo cópia do Programa para as Comemorações do 25 de Abril, 
ainda em forma de ofício (folhas soltas), que sairá depois em cartaz. 
Facultou também o Programa para a Feira das Ervas Alimentares.---- 

9�Relativamente ao processo do tribunal sobre as queimadas da lixeira, 
o vereador Joaquim Serra informou que continua a arrastar-se. 
Informou ainda que, terça-feira foi feito o debate instrutório entre o 
Ministério Público e o advogado que defende os vereadores e, 
segunda-feira, às 15.00 horas vai ser lida a sentença sobre o debate 
instrutório. O advogado de defesa solicitou o arquivamento do 
processo, e o advogado do Ministério Público diz que se mantém 
tudo igual. Daí, poder acrescentar que o processo continua, falta 
agora saber a decisão do juiz. No entanto se o juiz decidir arquivar o 
processo ainda pode haver recurso por parte do Ministério Público.--- 

9�Relativamente à questão da seca perguntou ao Sr. Presidente se já 
existe, por parte da empresa das Águas, alguma responsabilidade 
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sobre o abastecimento de água no concelho. O Sr. Presidente 
informou que, neste momento, já estão a fazer intervenções de modo 
que não falte água nas torneiras dos munícipes afectos aos 
municípios que aderiram a este sistema. Relativamente aos concelhos 
vizinhos, embora não tenham aderido, também já mostraram alguma 
preocupação e, por uma questão de solidariedade, já equacionaram a 
hipótese de dar apoio se for caso disso. Entretanto o vereador 
Joaquim Serra perguntou se existe algum relatório, por parte da 
empresa, de como tem decorrido a questão da seca e como se 
manifesta no concelho de Borba. Considera que esta é a altura ideal 
para ser feito um estudo da situação através de um acompanhamento 
mais rigoroso, porque à medida que o calor comece a aumentar os 
furos começam a descer gradualmente, por isso considera que a 
situação merece um acompanhamento.------------------------------------- 

 O vereador Vicente Ermitão colocou a seguinte questão:------------------- 
 

9�Referiu que após o calcetamento das ruas do loteamento do Forno, a 
limpeza foi feita pela máquina. Acontece que, como não tem 
chovido, há muito pó acumulado, e são os próprios moradores que 
estão a proceder à limpeza de todo aquele pó o que se torna uma 
situação desagradável. Perguntou se a Câmara não prevê dar outra 
limpeza de forma a eliminar aquele pó.------------------------------------ 

Sobre a questão colocada o Sr. Presidente disse que já tinha falado esta 
questão com o vereador Artur, no entanto, aguardam que a parte de 
baixo do loetamento seja alcatroada, trabalho este que vai ter início 
amanhã. Depois de alcatroada aquela zona mais baixa, fala-se com os 
Bombeiros para darem uma lavagem nas ruas e, certamente, ficará 
muito melhor.---------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de dar a reunião por encerrada o Sr. Presidente procedeu à leitura das 
deliberações aprovadas em minuta que, foram aprovadas por unanimidade 
e, ficarão arquivadas em pasta anexa.---------------------------------------------- 

 
---------------------------ENCERRAMENTO-------------------------- 

 Por não haver mais nada a tratar o 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 Sr. Presidente e por 
mim, Aldina Vitória Bilro Vinhas do Maio, Assistente Administrativa 
Especialista que a redigi.------------------------------------------------------------- 


