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ATA Nº.16/2013 
REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BORBA 
REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2013 

 
Aos dezassete dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, reuniu, pelas dez horas, a Câmara Municipal de 
Borba, com a presença dos Senhores vereadores Humberto Luís Russo 
Ratado, Hugo Alexandre Godinho Mendanha, Rosa Maria Basílio Véstia e, ao 
abrigo do disposto nos artigos. 78º e 79º da Lei nº.169/99 de 18 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº.5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Senhor 
vereador Bento Fernando Aires Pereira em substituição do Senhor vereador 
Joaquim José Serra Silva que, por motivos pessoais, não pode estar presente, 
sob a Presidência do Senhor Ângelo João Guarda Verdades de Sá, Presidente 
da mesma Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como secretária à reunião esteve presente a funcionária Aldina Vitória Bilro 
Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, da Câmara Municipal de Borba.----------- 
 
Movimento Financeiro ------------------------------ ---------------------------------------- 
 
Foi presente e distribuído o resumo de tesouraria do dia 16 de julho de 2013 
que acusa um total de disponibilidades de 1.364.456,70 Euros.--------------------------- 
 
-------PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA--- ------ 
 
Ponto 1.1 – Assuntos Gerais de Interesse para a aut arquia------------------ 
 
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e começou por informar que 
na sequência da informação dada, pelo vereador Humberto Ratado, na última 
reunião de Câmara, sobre a questão dos ciganos tomarem banho no Lago do 
Jardim, neste momento, essa situação já está resolvida. Deixaram de tomar 
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banho no lago precisamente no dia em que roubaram os “bicos” da Fonte, à 
semelhança do que já tinha sido feito com o roubo do espelho de água. 
Informou que a questão já foi comunicada à GNR, e vai ser feita uma queixa 
contra desconhecidos. Contudo é de lamentar tudo isto, e tem notado que este 
tipo de situações, nomeadamente, com ciganos, acontecem sempre em finais 
de mandato.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Bento Pereira perguntou ao Senhor Presidente se o roubo que 
houve na ADC’3 está relacionado com este tipo de roubos.--------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que sim mas, neste caso, quem tem que 
apresentar queixa é a empresa (Engª Célia).---------------------------------------------------------- 
Informou ainda que soube, já hoje, através do Senhor Subdiretor Geral do 
Património que o projeto “Iluminação da Fonte das Bicas” recebeu parecer 
favorável. Vão agora aproveitar com estas obras de iluminação, que também 
prevê alguns focos dentro do Lago, arranjar uma solução para fixar os “bicos” 
que vão ser instalados, de modo que não venha a acontecer o mesmo que 
aconteceu com os que foram roubados.---------------------------------------------------------------- 
Não tendo sido apresentado mais nenhum assunto o Senhor Presidente 
apresentou a seguinte proposta de alteração à ordem do dia:------------------------------ 
 
Proposta de Alteração à Ordem do Dia:-------------- --------------------------------- 
    
O Senhor Presidente propôs uma alteração à ordem do dia para inclusão O Senhor Presidente propôs uma alteração à ordem do dia para inclusão O Senhor Presidente propôs uma alteração à ordem do dia para inclusão O Senhor Presidente propôs uma alteração à ordem do dia para inclusão dosdosdosdos        
seguinteseguinteseguinteseguintessss    pontopontopontopontossss: “Aceitação de Doação de Livros à Biblioteca Municipal de 
Borba” e “Criação de uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco 
no Concelho de Borba”. Com a Inclusão destes pontos o ponto 2.6 (Atividades 
da Câmara) passa a ponto 2.8.-------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente colocou a proposta àSeguidamente colocou a proposta àSeguidamente colocou a proposta àSeguidamente colocou a proposta à    votação tendo sido deliberado, por votação tendo sido deliberado, por votação tendo sido deliberado, por votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovaçãounanimidade, a sua aprovaçãounanimidade, a sua aprovaçãounanimidade, a sua aprovação.------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------- 
A Ordem do dia passou a ser a seguinte:--------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do Dia------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ponto 2.1Ponto 2.1Ponto 2.1Ponto 2.1 ––––    Aprovação da Ata nº.15/2013--------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2 – Requerimento--------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.3333 – Aprovação de Protocolo de Colaboração a estabelecer entre a Liga 
Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul (LPCC – NRS) e a 
Câmara Municipal de Borba 
Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4 – Cedência de Instalações:--------------------------------------------------------------------- 

a) Europalop – Centro de Estudos para o Desenvolvimento---------------------------- 
b) Delegação Local da Liga Portuguesa Contra o Cancro-------------------------------- 

Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.5555 – Aprovação das Normas de Participação para a Festa da Vinha e do 
Vinho/2013--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.6Ponto 2.6Ponto 2.6Ponto 2.6 – Aceitação de Doação de Livros à Biblioteca de Borba----------------------- 
Ponto 2.7Ponto 2.7Ponto 2.7Ponto 2.7 – Criação de uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 
Risco no Concelho de Borba----------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2Ponto 2Ponto 2Ponto 2....8888    ––––    Atividades da Câmara------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº. 15/2013----------- ----------- 
 
Previamente distribuída por todo o executivo estestestesteve presente eve presente eve presente eve presente a Ata a Ata a Ata a Ata nº.nº.nº.nº.11115555/2013 /2013 /2013 /2013 
que, depois de analisada, foi deliberado, por maioria, com quatro votos a favor que, depois de analisada, foi deliberado, por maioria, com quatro votos a favor que, depois de analisada, foi deliberado, por maioria, com quatro votos a favor que, depois de analisada, foi deliberado, por maioria, com quatro votos a favor 
e uma abstençãoe uma abstençãoe uma abstençãoe uma abstenção,,,,    a sua aprovação. a sua aprovação. a sua aprovação. a sua aprovação. Votaram a favor o Senhor Presidente e os 
Senhores vereadores Humberto Luís Russo Ratado, Hugo Alexandre Godinho 
Mendanha e Rosa Maria Basílio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador Bento 
Fernando Aires Pereira.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.2 – REQUERIMENTO---------------------------------------------- 
 
Presente requerimento de Vitor Francisco Calhamonas Alpalhão, solicitando a 
permuta da sepultura perpétua nº. C-318 do 4º Talhão do Cemitério Municipal 
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de Borba, onde estão sepultados os seus pais e da qual é o único e legítimo 
proprietário, pelo gavetão nº.36 dos Combatentes que se encontra vago.----------- 
Tendo em conta informação da Coordenadora Técnica (cuja cópia ficará 
arquivada em pasta anexa como documento nº.1) a análise do pedido foi 
acompanhada pela consultora jurídica do Município que informa o seguinte: 
“Não estando a possibilidade de permuta na Lei ou no Regulamento do 
Cemitério Municipal de Borba a questão deverá, nos termos do nº.2 do artigo 
117º. do referido Regulamento, ser resolvida mediante deliberação camarária”.----- 
Desta forma, e para que os serviços possam dar resposta ao pedido,Desta forma, e para que os serviços possam dar resposta ao pedido,Desta forma, e para que os serviços possam dar resposta ao pedido,Desta forma, e para que os serviços possam dar resposta ao pedido,    Câmara Câmara Câmara Câmara 
Municipal deverá Municipal deverá Municipal deverá Municipal deverá deliberar a deliberar a deliberar a deliberar a possibilidade da permuta em causa.possibilidade da permuta em causa.possibilidade da permuta em causa.possibilidade da permuta em causa.----------------------------------------------------------------------------------------    
O executivo analisou o O executivo analisou o O executivo analisou o O executivo analisou o pedido epedido epedido epedido e, , , , e por proposta do Senhor Presidente, a e por proposta do Senhor Presidente, a e por proposta do Senhor Presidente, a e por proposta do Senhor Presidente, a 
Câmara Municipal deliberou, por Câmara Municipal deliberou, por Câmara Municipal deliberou, por Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, unanimidade, unanimidade, unanimidade, deferir a referida permuta.deferir a referida permuta.deferir a referida permuta.deferir a referida permuta.-------                                                           
                                                                                                           
PONTO 2.3 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE 
COLABORAÇÃO A ESTABELECER ENTRE A LIGA 
PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – NÚCLEO REGIONAL DO 
SUL (LPCC – NRS) E A CÂMARA MUNICIPAL DE BORBA----- ---- 
    
Previamente distribuído por todo o executivo estestestesteveeveeveeve    presente o Protocolo de presente o Protocolo de presente o Protocolo de presente o Protocolo de 
Colaboração a estabelecer entre a Liga Portuguesa Contra o Cancro Colaboração a estabelecer entre a Liga Portuguesa Contra o Cancro Colaboração a estabelecer entre a Liga Portuguesa Contra o Cancro Colaboração a estabelecer entre a Liga Portuguesa Contra o Cancro ––––    Núcleo Núcleo Núcleo Núcleo 
Regional do Sul (LPCCRegional do Sul (LPCCRegional do Sul (LPCCRegional do Sul (LPCC––––NRS) e a Câmara Municipal de Borba, NRS) e a Câmara Municipal de Borba, NRS) e a Câmara Municipal de Borba, NRS) e a Câmara Municipal de Borba, que visa a 
constituição da Delegação de Borba da Liga Portuguesa Contra o Cancro – 
Núcleo Regional do Sul, em pareceria com a Câmara Municipal de Borba, cuja cuja cuja cuja 
aprovação aprovação aprovação aprovação foi proposta pelo Senhor Presidente.foi proposta pelo Senhor Presidente.foi proposta pelo Senhor Presidente.foi proposta pelo Senhor Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
O Senhor Presidente informou que este Protocolo surge na sequência da 
iniciativa “Um Dia pela Vida”. Segundo informação dos responsáveis, e até 
mesmo do Núcleo Regional do Sul, Borba foi um dos locais onde esta 
iniciativa melhor correu, e na sequência de algumas reuniões que se 
realizaram, foi apresentada uma proposta para a criação de uma Delegação 
em Borba. Consideraram esta proposta interessante porque, com o 
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funcionamento desta Delegação em Borba, existe a forma de apoiar as 
pessoas utilizando os serviços da Liga através dos seus técnicos.---------------------- 
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ficará cópia do referido Protocolo arquivado em pasta anexa como documento 
nº.2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.4 – CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES:--------------- ------------ 
 

a) Europalop – Centro de Estudos para o Desenvolvim ento--------------- 
 
O Executivo decidiu que a discussão e aprovação deste ponto transitasse para 
a próxima reunião de Câmara uma vez que não seguiu nenhuma informação 
sobre as instalações a ceder.---------------------------------------------------------------------------------- 
 

b) Delegação Local da Liga Portuguesa Contra o Canc ro------------------ 
    
O Executivo decidiu que discussão e aprovação deste ponto transitasse para a 
próxima reunião de Câmara uma vez que não seguiu nenhuma informação 
sobre as instalações a ceder.--------------------------------------------------------------------------------- 
    
PONTO 2.5 – APROVAÇÃO DAS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
PARA A FESTA DA VINHA E DO VINHO/2013-------------- ------------ 
 
Previamente distribuídas por todo o executivo foram presentes as foram presentes as foram presentes as foram presentes as seguintes seguintes seguintes seguintes 
Normas de Participação para a Festa da Vinha e do Vinho/201Normas de Participação para a Festa da Vinha e do Vinho/201Normas de Participação para a Festa da Vinha e do Vinho/201Normas de Participação para a Festa da Vinha e do Vinho/2013333, , , , para análise, para análise, para análise, para análise, 
cuja aprovação cuja aprovação cuja aprovação cuja aprovação foi foi foi foi proposta pelo Senhor Presidente.proposta pelo Senhor Presidente.proposta pelo Senhor Presidente.proposta pelo Senhor Presidente.--------------------------------------------    
. Normas de Participação Gerais---------------------------------------------------------------------------- 
. Normas de Participação Gerais – Vinhos------------------------------------------------------------- 
O Senhor vereador Humberto Ratado informou que havendo objetivo na 
realização da Festa da Vinha e do Vinho/2013, foram elaboradas as Normas de 



 
    

Ata da Reunião Ordinária Pública da C.M.B. realizada em 17/07/2013 Página 6 
Praça da República 7150-249 Borba | Telf.: 268 891 630| Fax.: 268 894 808 www.cm-borba.pt   gap@cm-borba.pt 

 

Participação, que já foram abordadas numa reunião com a Comissão 
Organizadora da Festa e do Vinho, onde esteve presente a CVR e a RT. Em 
relação às Normas do ano transato sofreram pequenas alterações tais como: 
Baixar alguns preços, embora pouco, mas neste momento, é o mínimo que se 
pode fazer. Quanto às inscrições, as que derem entrada posteriormente ao 
prazo que é solicitado, o preço de aluguer sofre um acréscimo de 10%, não 
estando aqui em causa o montante, mas sim para que as fichas cheguem 
atempadamente para se poder preparar todo o processo.------------------------------------ 
Despois de analisadas as referidas Despois de analisadas as referidas Despois de analisadas as referidas Despois de analisadas as referidas NormasNormasNormasNormas    o Senhor Presidente colocouo Senhor Presidente colocouo Senhor Presidente colocouo Senhor Presidente colocou----as à as à as à as à 
votação, tendo sido deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma votação, tendo sido deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma votação, tendo sido deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma votação, tendo sido deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma 
abstenção a sua aprovação.abstenção a sua aprovação.abstenção a sua aprovação.abstenção a sua aprovação.    Votaram a favor o Senhor Presidente e os 
Senhores vereadores Humberto Luís Russo Ratado, Hugo Alexandre Godinho 
Mendanha e Rosa Maria Basílio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador Bento 
Fernando Aires Pereira.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ficará cópia das referidas Normas arquivada em pasta anexa como 
documento nº.3.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.6 – ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE LIVROS À 
BIBLIOTECA DE BORBA-------------------------------- ----------------------- 
 
Tendo em conta a alínea h) do nº.1 do artigo 64º da Lei nº.169/99, de 18 de 
Setembro, na redação dada pela Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro, e no âmbito 
do Protocolo de Colaboração estabelecido entre a ANMP – Associação 
Nacional de Municípios Portugueses e a SCML – Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, por proposta do Senhor Presidente a Câmara Municipal deverá por proposta do Senhor Presidente a Câmara Municipal deverá por proposta do Senhor Presidente a Câmara Municipal deverá por proposta do Senhor Presidente a Câmara Municipal deverá 
aceitar a doação de 24 livros solicitados ao Centro Editorial da SCML aceitar a doação de 24 livros solicitados ao Centro Editorial da SCML aceitar a doação de 24 livros solicitados ao Centro Editorial da SCML aceitar a doação de 24 livros solicitados ao Centro Editorial da SCML conforme conforme conforme conforme 
listagem anexa, de acordo com as normas definidas no citado protocollistagem anexa, de acordo com as normas definidas no citado protocollistagem anexa, de acordo com as normas definidas no citado protocollistagem anexa, de acordo com as normas definidas no citado protocolo.o.o.o.    
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Sobre este assunto o Senhor vereador informou que esta doação surge na 
sequência de um Protocolo estabelecido entre a Associação Nacional de 
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Municípios Portugueses e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em que a 
Santa Casa colocou à disposição uma listagem de livros para doar a 
instituições interessadas, nomeadamente Municípios. Desenvolveu-se o 
processo, fizeram-se os contatos e escolheram-se 24 livros que era o máximo a 
doar a cada instituição. Daí esta deliberação de aceitação de livros para que 
venham a incorporar o espólio da Biblioteca Municipal de modo a serem 
colocados à disposição de toda a população.-------------------------------------------------------- 
Ficará cópia dos referidos documentos arquivada em pasta anexa como 
documento nº.4.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.7 – CRIAÇÃO DE UMA COMISSÃO DE PROTEÇÃO 
DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO NO CONCELHO DE 
BORBA---------------------------------------------- --------------------------------- 
    
Na sequência da Informação TécnicaNa sequência da Informação TécnicaNa sequência da Informação TécnicaNa sequência da Informação Técnica (cuja cópia ficara arquivada em pasta 
anexa como documento 5), e por proposta do Senhor Presidente a Câmara e por proposta do Senhor Presidente a Câmara e por proposta do Senhor Presidente a Câmara e por proposta do Senhor Presidente a Câmara 
Municipal deverá deliberar criar uma Comissão de Proteção de Crianças e Municipal deverá deliberar criar uma Comissão de Proteção de Crianças e Municipal deverá deliberar criar uma Comissão de Proteção de Crianças e Municipal deverá deliberar criar uma Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens em Risco no Concelho de BorbJovens em Risco no Concelho de BorbJovens em Risco no Concelho de BorbJovens em Risco no Concelho de Borba, a, a, a, que nos    termos do disposto na Lei de 
Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 
de Setembro, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) são 
instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional que visam 
promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações 
suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 
desenvolvimento integral---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Relativamente a este ponto o Senhor Presidente informou que na sequência 
de várias reuniões da Rede Social, e também de uma abordagem com a 
Senhora Delegada do Ministério Público, surge agora esta proposta para a 
criação desta Comissão, que acaba por libertar os Tribunais de determinado 
tipo de decisões de problemas que surgem com maus tratos de crianças, 
crianças abandonadas etc.-------------------------------------------------------------------------------------  
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SeguidamenSeguidamenSeguidamenSeguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votaçãote o Senhor Presidente colocou a proposta à votaçãote o Senhor Presidente colocou a proposta à votaçãote o Senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo sido , tendo sido , tendo sido , tendo sido 
deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção a sua deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção a sua deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção a sua deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção a sua 
aprovação.aprovação.aprovação.aprovação.    Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores 
Humberto Luís Russo Ratado, Hugo Alexandre Godinho Mendanha e Rosa 
Maria Basílio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador Bento Fernando Aires 
Pereira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 2.8 – ATIVIDADES DA CÂMARA------------------- -------------- 
 
O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de 
funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:------------------------------------------------    
    

• Numa reunião com os queijeiros de São Tiago Rio de Moinhos, para ver 
se entre eles, decidiam enviar representantes a uma reunião que teve 
em Lisboa, no Gabinete da Senhora Ministra da Agricultura. Informou 
que, para além de não comparecer nenhum, o único representante que 
tinham demitiu-se, ou seja, neste momento os queijeiros não têm 
nenhum representante. Nessa reunião, abordou a questão da ETAR, mas 
a intenção é que os queijeiros sejam envolvidos nesta questão. 
Transmitiu-lhe que não é fácil, porque os queijeiros não querem ser 
envolvidos, e que é impossível a situação continuar como está, ou seja, 
os esgotos estão a correr a céu aberto em direção ao Alqueva e o mau 
cheiro durante o verão é insuportável. A Câmara de Borba está a ser 
altamente prejudicada, está a pagar cerca de 25 mil euros de TRH por 
não tem ETAR. Entende que esta situação não pode continuar, mas há 
que aguardar com serenidade;---------------------------------------------------------------- 

• Receção do Senhor Embaixador do México, no passado dia 4, que fez a 
visita habitual ao concelho, e ficou extremamente entusiasmado. 
Propôs-nos uma geminação virtual, evitando assim custos de 
deslocação.----------------------------------------------------------------------------------------------------    

• Convidou os responsáveis da ARS e fizeram uma visita ao Centro de 
Saúde, com o objetivo de tentar encontrar soluções para os técnicos que 
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estavam exclusivamente a trabalhar em Borba e, neste momento, têm 
que se deslocar alguns dias ao Alandroal, nomeadamente, a fisiatra e a 
psicóloga. Na altura manifestou essa preocupação, e foi nesse sentido 
que solicitou a presença do Senhor Diretor e responsáveis da ARS, para 
tentarem resolver esta situação.------------------------------------------------------------------    

• Numa reunião na CCDRA sobre o Plano de Pormenor da Ecopista, em 
que vai ser marcada a Comissão de Acompanhamento.-----------------------------     
    

O O O O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as 
seguintes Informações:seguintes Informações:seguintes Informações:seguintes Informações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

• Representação numa reunião convocada pelo Município de Elvas, para a 
qual foram também convocados vários Municípios, nomeadamente da 
Extremadura Espanhola e as Universidades de Évora, Lisboa e 
Extremadura, sobre formação a nível de doutoramentos, mestrados e 
pós-graduação nas áreas de arquitetura, património, geologia, etc. 
Pretendem avançar com uma formação nestas áreas, em Elvas, para 
que os técnicos estejam mais especializados e fiquem mais 
familiarizados com as exigências impostas pelo IGESPAR e outos  
organismos, de modo a aprofundarem a formação dentro dessas 
matérias, para que possam fazer trabalhos muito práticos no local. 
Falou-se também que posteriormente poderá ser celebrado um protocolo 
a estabelecer entre as entidades interessadas. Considera tratar-se de 
uma matéria interessante, e que o Município de Borba poderá 
aproveitar, embora não tenha apresentado qualquer tipo de 
compromisso;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Representação no “Encontro Nacional de Rio de Moinhos” que se 
realizou em Sátão. Este ano foi o 9º Encontro, que no próximo ano vai 
realizar-se em Borba.------------------------------------------------------------------------------------- 

• Continuidade na preparação das festividades de verão e nas “Noites de 
Verão”;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Apoio às diversas romarias---------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as 
seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    
• Continuação dos trabalhos de requalificação na Urbanização do Chalé;----    
• Realização de pequenos trabalhos de construção, em algumas 

danificações que ocorreram, quer no Barro Branco, quer em Borba;------ 
• Sapadores Florestais – continuam no corte de ervas ao longo das 

estradas do concelho;----------------------------------------------------------------------------------- 
• Apoio logístico às diversas festividades e eventos que ocorrem nesta 

altura do ano;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Continua a colocação de betuminoso em diversos troços no concelho de 

Borba.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de dar a reunião por encerrada o Senhor Presidente procedeu à leitura 
das deliberações aprovadas em minuta, que foram aprovadas por 
unanimidade, e ficarão arquivadas em pasta anexa.---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------ENCERRAMENTO----------------------------- 
 
Por não haver mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu a reunião por 
encerrada, pelas doze horas e trinta minutos da qual se lavrou a presente ata, 
composta por dez páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim, Aldina 
Vitória Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.----------------------- 

 


