
ACTA N.º 11
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BORBA

REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 1999

Aos trinta do mês de Abril de mil novecentos e noventa e nove, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, reuniu pelas vinte e uma horas, em sessão ordinária, a Assembleia Municipal de Borba.

Aberta a sessão, procedeu-se à chamada, tendo-se verificado as faltas dos Senhores Carlos Manuel de
Almeida Cabral, Ivone Conceição Espiguinha, Joaquim António Lopes Rézio e José Marcelino Ricardo
que apesar de ter sido convocado para tomar posse não compareceu.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Dada a palavra ao Sr. Moura Lopes, este apresentou, em nome da CDU, uma moção com o título "Não à
Guerra! Sim à Paz!, anexa ao final desta acta como documento número um.

O Sr. Presidente da Assembleia pôs este documento à discussão, tendo sido discutido por vários
elementos das diferentes forças políticas de acordo com as inscrições feitas para debate.

Não havendo mais inscrições, o Sr. Presidente da Assembleia pôs a referida Moção à votação, tendo
sido aprovada por maioria com treze votos a favor e duas abstenções.

Em seguida, o Sr. Moura Lopes apresentou, em nome da CDU, uma Moção sobre o Pacote Laboral, que
fica anexa ao final desta acta como documento número dois.

O Sr. Presidente da Assembleia pôs o documento à discussão, inscreveram-se vários elementos das
diferentes forças políticas que se manifestaram uns a favor e outros contra o tipo de documento e a forma
como estava elaborado.

Por não haver mais inscrições para discussão deste documento, o Sr. Presidente da Assembleia pôs o
mesmo à votação, tendo sido aprovado por maioria, com nove votos a favor e seis abstenções.

Dada a palavra ao Sr. Joaquim Miguel Manguinhas, este apresentou, em nome da CDU, uma
Congratulação pela exibição do Filme "Hora da Liberdade", que se anexa ao final desta acta como
documento número três.

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pôs o documento à discussão, e considerando que não
houve qualquer inscrição foi o mesmo de imediato à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.

De seguida o Sr. Joaquim Miguel Manguinhas apresentou uma moção de "Solidariedade com o Povo
de Timor Leste", que se anexa ao final desta acta como documento número quatro.

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal pôs o documento à discussão, e após algumas intervenções
acerca do mesmo, foi posto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO

Foi dada a palavra ao Sr. Joaquim Trincheiras que leu um documento que será anexo a esta acta com o
número cinco e que se relaciona com melhoramentos que ele considera necessários a realizar no Beco da
St. Cruz.

ORDEM DO DIA

1- APROVAÇÃO DA ACTA NÚMERO NOVE.



O Sr. Presidente da Assembleia solicitou que, se houvesse reparos ou correcções a fazer à acta número
nove, fossem apresentados.

Após algumas breves correcções apresentadas, a acta foi posta à votação tendo sido aprovada por
unanimidade.

2-LEITURA DE EXPEDIENTE.

Foi dada a palavra à Secretária da Assembleia Municipal, D. Ivone Espiguinha, que deu a conhecer a
correspondência recebida desde a última Assembleia:

Carta do Sr. José Silveira Ricardo, comunicando que aceita substituir na Assembleia Municipal a Sr.ª
Conceição Cavaco.

Ofício do Governo Civil, convidando os eleitos da Assembleia Municipal a assistir à cerimónia da
assinatura do Protocolo entre o Governo e a Portugal Telecom.

Ofício do Governo Civil, convidando os eleitos da Assembleia Municipal a participar num Colóquio
sobre Polícia de Proximidade.

Ofício do Governo Civil, convidando os eleitos da Assembleia Municipal a assistir a um concerto da
Banda Sinfónica da P.S.P.

Ofício do CENDREV, juntando cartaz do programa de espectáculos.

Carta do Sr. Luís Manuel Castanho Botas, mostrando o seu descontentamento pela forma desagradável
como foi atendido pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Matriz.

Ofício da Câmara Municipal de Nisa, enviando cópia do Fax enviado ao Presidente da C.C.R.A, sobre
Projecto de Termalismo/Intervenção Global nas Termas de Nisa.

Ofício da Câmara Municipal de Borba, juntando convite e programa para a 1ª feira dos Queijo em Borba.

Ofício da Câmara Municipal de Borba, informando dos assuntos para deliberação na Assembleia
Municipal.

Ofício do Centro de Estudos e Formação Autárquica, juntando programa definitivo do Seminário "Os
Novos Modelos de Gestão, e Exploração de Sistemas e Saneamento Básico".

Ofício do Centro de Estudos e Formação Autárquica sobre Seminário "Regulamentos Urbanísticos
Municipais".

Ofício da Assembleia Distrital de Évora, enviando cópia da Acta nº.1 daquela Assembleia Distrital.

Ofício da Associação de Municípios do Distrito de Évora, convidando para a cerimónia de abertura das
Oitavas Olimpíadas Populares do Distrito de Évora.

Ofício da Assembleia Municipal de Alijó, solicitando resposta à proposta do Deputado da Junta de
Freguesia de Ribalonga.

Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista "Os Verdes", juntando cópias dos requerimentos
sobre a variante à EN 255 e Nó de Borba.

Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista "Os Verdes", juntando cópia do requerimento sobre
utilização das natas das pedreiras de mármores.

Fax da Comissão de Coordenação da Região Alentejo, convidando para uma reunião de trabalho sobre o



PROZOM.

Ofícios da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre os seguintes assuntos:

III Encontro Nacional de Autarquias, que terá lugar no Parque das Nações, dia 10 de Abril;

Enviando Boletins de Inscrição para o III Encontro Nacional de Autarquias;

Enviando Boletins da A.N.M.P;

Enviando Pareceres do Comité das Regiões da União Europeia;

Enviando Plano de Actividades daquela Associação;

Foram ainda recebidas:

Alterações ao Projecto de Regimento da Assembleia Municipal. apresentadas pela CDU.

Deliberação da Alta Autoridade para a Comunicação Social correspondente a um ofício do Presidente da
Assembleia Municipal.

Publicações dos Jornais "Terras Brancas e da Associação Portuguesa de Deficientes, bem como Revista
da Câmara Municipal do Porto e Revista dos Médicos.

3-ACTIVIDADES DA CÂMARA

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que lembrou que todos os membros tinham
em seu poder o relatório das várias actividades da Câmara, no entanto se houvesse questões em relação ao
documento, que fossem colocadas.

Foram feitas várias intervenções acerca das actividades da Câmara, quer relacionadas com a parte urbana,
quer relacionadas com as freguesias rurais.

4-APROVAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA E RELATÓRIO DE
ACTIVIDADES DO ANO DE 1998 (alínea c) do nº. 2 do artº. 39º do Dec. Lei nº. 100/84 de 29 de
Março).

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal procedeu à leitura do extracto da acta da reunião de Câmara
onde foram aprovados os referidos documentos. Solicitou em seguida, ao Sr. Presidente da Câmara
Municipal que desse alguns esclarecimentos sobre aqueles documentos.

O Sr. Presidente da Câmara Municipal afirmou que a actual gestão cumpriu aproximadamente 40% do
orçamento que se considera positivo, pois em termos reais foram aplicados mais 244 mil contos que no
ano anterior, tendo na história do município sido ultrapassada pela primeira vez a barreira de um milhão
de contos, conforme intervenção que apresentou e que será anexa ao final desta acta como documento
número seis.

Os eleitos pelas diferentes forças políticas fizeram várias intervenções de ordem técnica e política acerca
da Conta de Gerência e Relatório de Actividades relativo ao ano de mil novecentos e noventa e oito.

O Sr. Moura Lopes apresentou uma intervenção relativa às Contas de Gerência e Relatório de
Actividades do ano de mil novecentos e noventa e oito, que será anexa a esta acta com o número sete.

Assim, a Conta de Gerência do ano de mil novecentos e noventa e oito foi aprovada por maioria, com
nove votos a favor e seis abstenções.

O Relatório de Actividades referente ao ano de mil novecentos noventa e oito foi aprovado por maioria,



com nove votos a favor e seis votos contra.

Os eleitos do Partido Socialista justificaram o seu voto contra com uma declaração de voto que será anexa
a esta acta com o número oito.

Antes de dar por encerrada esta reunião, o Sr. Presidente da Assembleia procedeu à leitura da minuta da
acta desta reunião, que aqui se dá como reproduzida e que fica anexa ao final desta acta como documento
número nove.

Posta à votação a referida minuta, foi aprovada por unanimidade.

Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu por encerrada a reunião da qual foi
lavrada esta acta que vai ser enviada aos membros desta Assembleia para ser aprovada.


