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ACTA Nº.16/2011 
REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA  

 MUNICIPAL DE BORBA  
REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2011  

 
Aos vinte e dois dias do mês de Junho do ano de dois mil e onze, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal de 
Borba, com a presença dos senhores vereadores Artur João Rebola Pombeiro,  
Humberto Luís Russo Ratado, Rosa Maria Basílio Véstia e Joaquim José Serra 
Silva, 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 21 de Junho de 
2011,que acusa um total de disponibilidades de 1.227.416, 71 €.------------------------- 
 
--------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 perguntou ao restante 
executivo se tinham algum assunto geral de interesse para a autarquia que 
pretendessem apresentar.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Não tendo sido apresentado 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 a O Senhor Presidente propôs a O Senhor Presidente propôs a O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte pontoinclusão do seguinte pontoinclusão do seguinte pontoinclusão do seguinte ponto::::    Ratificação de 
Apresentação de Candidatura “Valorização da Cidade de Borba”, ao 
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INALENTEJO, no âmbito da Rede Corredor Azul. Com a inclusão deste ponto o 
Ponto 2.4 (Actividades da Câmara) passa a ponto 2.5.------------------------------------------ 
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 aprovaçãodeliberado, por unanimidade, a sua aprovaçãodeliberado, por unanimidade, a sua aprovaçãodeliberado, por unanimidade, a sua aprovação.---------------------------------------------------- 
 
-------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA--------------------------- 
 
A Ordem do dia passou a ser a seguinte:--------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. Ordem do Dia Ponto 2. Ordem do Dia Ponto 2. Ordem do Dia Ponto 2. Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ponto 2.1 Ponto 2.1 Ponto 2.1 Ponto 2.1 – Aprovação das Actas Nº.s 14/2011 e 15/2011------------------------------------- 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.2222 – Aluguer de Pavilhão Gimnodesportivo de Borba – Torneio de Futsal 
Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3 – Ratificação de apresentação da Candidatura para a 
“Requalificação da Escola Básica Padre Bento Pereira e Centro Escolar – 1º 
Ciclo e Pré Escolar – Borba” ao INALENTEJO.------------------------------------------------------- 
Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4 – Ratificação de Apresentação de Candidatura “Valorização da 
Cidade de Borba”, ao INALENTEJO, no Âmbito da Rede Corredor Azul.-------------- 
Ponto 2.5Ponto 2.5Ponto 2.5Ponto 2.5 – Actividades da Câmara------------------------------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DAS ACTAS Nº.S 14/2011 E 
15/2011------------------------------------------------------------------------------- 
    
Previamente distribuídas por todo o executivo foram presentes as actas nºs 
14141414/2011/2011/2011/2011    e 15/201e 15/201e 15/201e 15/201, que foram aprovadas da seguinte forma:, que foram aprovadas da seguinte forma:, que foram aprovadas da seguinte forma:, que foram aprovadas da seguinte forma:    ---------------------------------
Acta Acta Acta Acta nº.14/2011nº.14/2011nº.14/2011nº.14/2011 – Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------ 
Acta nº.15/20Acta nº.15/20Acta nº.15/20Acta nº.15/2011111111 – Aprovada por maioria, com três votos a favor e duas 
abstenções. Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores 
Humberto Luís Russo Ratado e Joaquim José Serra Silva. Abstiveram-se os 
Senhores vereadores Artur João Rebola Pombeiro e Rosa Maria Basílio Véstia, 
por não ter participado na reunião.------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 2.2 – ALUGUER DE PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 
DE BORBA – TORNEIO DE FUTSAL----------------------- ---------------- 
 
O Sport Clube Borbense pretende organizar, em pareceria com o Grupo União 
de Veteranos Borbenses, um torneio de Futsal, entre os dias 20 de Junho e 22 
de Julho, cujo horário previsto é das 21 às 24 horas de segunda a sexta-feira.---- 
Para o efeito solicitam autorização do Município para realizar esta iniciativa no 
Pavilhão Gimnodesportivo de Borba, comprometendo-se a zelar pelo 
cumprimento das regras estabelecidas para a utilização daquele espaço.---------- 
Face o exposto, e tendo em conta Informação do Técnico de Desporto, não há 
qualquer inconveniente na realização da iniciativa uma vez que existe 
disponibilidade do Pavilhão para as datas pretendidas. Informa ainda que 
quanto aos custos a cobrar, a nave central do pavilhão está taxada a 10,50 
Euros/hora acrescido de IVA, e que se estima um total final na ordem de 
929,88 Euros, mantendo-se as condições previstas.----------------------------------------------
Tendo em conta proposta apresentada pelo vereador Humberto Ratado, Tendo em conta proposta apresentada pelo vereador Humberto Ratado, Tendo em conta proposta apresentada pelo vereador Humberto Ratado, Tendo em conta proposta apresentada pelo vereador Humberto Ratado, O O O O 
Senhor ViceSenhor ViceSenhor ViceSenhor Vice----Presidente propôs que o pagamento a cobrar pelo aluguer do Presidente propôs que o pagamento a cobrar pelo aluguer do Presidente propôs que o pagamento a cobrar pelo aluguer do Presidente propôs que o pagamento a cobrar pelo aluguer do 
Pavilhão Pavilhão Pavilhão Pavilhão Gimnodesportivo Gimnodesportivo Gimnodesportivo Gimnodesportivo seja seja seja seja apenas de 50% do total que vier a ser apuradoapenas de 50% do total que vier a ser apuradoapenas de 50% do total que vier a ser apuradoapenas de 50% do total que vier a ser apurado. 
Sobre a proposta apresentada o Senhor vereador Humberto Ratado informou 
que na sequência da conversa mantida na última reunião de Câmara,  
contactou o Sport Clube Borbense para avaliarem as receitas provenientes dos 
anos anteriores sobre as inscrições das equipas e sobre os valores cobrados 
pelas entradas para assistirem ao referido torneio. Por informação do Sport 
Clube Borbense estas receitas são na ordem dos 4 mil e tal euros. Contudo 
com os custos que têm com os prémios, e outros, que são na ordem dos 2 mil 
euros ficaram com um saldo de mais ou menos 2 mil euros. Por isso a 
proposta é no sentido de cobrar apenas 50% do total que vier a ser apurado 
pelo aluguer do Pavilhão Gimnodesportivo, que está estimado em 929,88 
Euros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o Senhor vereador Artur Pombeiro referindo concordar com a 
redução dos 50% porque se estes organismos não forem apoiadas neste 
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sentido as iniciativas acabam por terminar porque não há maneira destas 
colectividades suportarem os custos na íntegra.--------------------------------------------------- 
Usou também da palavra o vereador Joaquim Serra referindo que tendo em 
conta que foram feitas as diligências sugeridas na última reunião de Câmara 
reunião de Câmara; tendo em conta que o valor em causa se enquadra dentro 
daquilo que era a previsão relativamente às receitas do torneio e tendo em 
conta a situação financeira do Município, que também merece algum cuidado, 
pensa que a redução de 50% é uma redução aceitável uma vez que permite à 
Câmara suportar alguns dos seus custos com a cedência das instalações. 
Estamos perante uma repartição de custos sem ferir aquilo que será a receita 
e o fruto do trabalho daquela organização, quer para a colectividade que o 
organiza, quer para a comunidade em geral com a possibilidade de poder 
durante um determinado tempo a utilização de um equipamento.---------------------- 
Seguidamente o Senhor ViceSeguidamente o Senhor ViceSeguidamente o Senhor ViceSeguidamente o Senhor Vice----Presidente colocou a proposta à votação, tendo Presidente colocou a proposta à votação, tendo Presidente colocou a proposta à votação, tendo Presidente colocou a proposta à votação, tendo 
sido deliberado, por unanimidade, sido deliberado, por unanimidade, sido deliberado, por unanimidade, sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.a sua aprovação.a sua aprovação.a sua aprovação.------------------------------------------- 
O Senhor Presidente não participou na discussão nem na votação deste ponto O Senhor Presidente não participou na discussão nem na votação deste ponto O Senhor Presidente não participou na discussão nem na votação deste ponto O Senhor Presidente não participou na discussão nem na votação deste ponto 
por por por por se considse considse considse considerar impedido.erar impedido.erar impedido.erar impedido.------------------------------------------------------------------------------------ 
Ficará cópia dos referidos documentos arquivada em pasta anexa como 
documento nº.1------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PONTO 2.3 – RATIFICAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA 
CANDIDATURA PARA A “REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA 
BÁSICA PADRE BENTO PEREIRA E CENTRO ESCOLAR – 1º 
CICLO E PRÉ-ESCOLAR – BORBA”  AO INALENTEJO-------- ----- 
 
Presente Candidatura para a “Requalificação da Escola Básica Padre Bento 
Pereira e Centro Escolar – 1º Ciclo e Pré-Escolar – Borba”, cuja cópia ficará 
arquivada em pasta anexa como documento nº 2.----------------------------------------------- 
Tendo em conta que a mesma já foi apresentada ao INALENTEJO, o Senhor Tendo em conta que a mesma já foi apresentada ao INALENTEJO, o Senhor Tendo em conta que a mesma já foi apresentada ao INALENTEJO, o Senhor Tendo em conta que a mesma já foi apresentada ao INALENTEJO, o Senhor 
PrPrPrPresidente propõe a ratificação da apresentação da referida candidatura no esidente propõe a ratificação da apresentação da referida candidatura no esidente propõe a ratificação da apresentação da referida candidatura no esidente propõe a ratificação da apresentação da referida candidatura no 
valor de 6valor de 6valor de 6valor de 6....406406406406....802,23 802,23 802,23 802,23 €€€€....--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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O senhor vereador Joaquim Serra perguntou qual é o número de alunos 
actualmente na Escola Básica Padre Bento Pereira quer na parte do 2º e 3º 
Ciclo, quer na parte do 1º Ciclo e Pré-Escolar e qual é a projecção futura.---------- 
O senhor vereador Humberto Ratado informou que, quanto á questão das 
projecções, quando foi feita a Carta Educativa, não há efectivamente um 
aumento, há sempre uma ligeira descida a nível do concelho de Borba, mas 
não se trata de descidas repentinas. Quanto ao número de alunos na EB2,3 
são 333 alunos, 192 na EB1 e 68 no JI. Para este ano espera-se um ligeiro 
decréscimo a nível da EB1 e JI. Na EB2,3 poderá ter uma descida ligeira ou até 
manter-se.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o SenhorSeguidamente o SenhorSeguidamente o SenhorSeguidamente o Senhor    Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra,deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra,deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra,deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra,    a sua a sua a sua a sua 
aprovação. aprovação. aprovação. aprovação. Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores 
Artur João Rebola Pombeiro, Humberto Luís Russo Ratado e Rosa Maria 
Basílio Véstia. Votou contra o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva e 
apresentou a seguinte declaração de voto: “teria todo o prazer de votar 
favoravelmente a apresentação da Candidatura da Requalificação da Escola 
Básica Padre Bento Pereira, mas tratando-se de uma candidatura conjunta 
envolvendo o Centro Escolar, com a qual já manifestei algumas preocupações, 
voto contra a apresentação da candidatura na globalidade, manifestando mais 
uma vez o meu desacordo pela construção do Centro Escolar nos moldes em 
que está proposto”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.4 – RATIFICAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE 
CANDIDATURA “VALORIZAÇÃO DA CIDADE DE BORBA”, AO 
INALENTEJO, NO ÂMBITO DA REDE CORREDOR AZUL-------- --- 
 
Presente Candidatura para a “Valorização da Cidade de Borba”, no âmbito da 
Rede Corredor Azul, cuja cópia ficará arquivada em pasta anexa como 
documento nº. 3.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Tendo em conta que a mesma já foi apresentada ao INALENTEJO, o Senhor Tendo em conta que a mesma já foi apresentada ao INALENTEJO, o Senhor Tendo em conta que a mesma já foi apresentada ao INALENTEJO, o Senhor Tendo em conta que a mesma já foi apresentada ao INALENTEJO, o Senhor 
Presidente propôs aPresidente propôs aPresidente propôs aPresidente propôs a    ratificação da apresentação da referida candidatura no ratificação da apresentação da referida candidatura no ratificação da apresentação da referida candidatura no ratificação da apresentação da referida candidatura no 
montante total de 803.311,04 montante total de 803.311,04 montante total de 803.311,04 montante total de 803.311,04 €.€.€.€.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Interveio o senhor Vereador Joaquim Serra, dizendo entender os motivos que 
levam á apresentação da candidatura. No entanto, após uma análise à 
mesma, pareceu-lhe um pouco incoerente na medida em que não é mais que 
o somatório de um conjunto de intervenções que já foram na maior parte das 
vezes feitas, algumas delas desde 2005 e já estão executadas, procurando 
agora englobar numa candidatura todo um tipo de investimentos que foram 
sendo feitos ao longo destes últimos anos e que ou não estiveram suportados 
por candidaturas anteriores ou resultaram de intervenções em determinados 
espaços e que estavam para além do que eram os projectos iniciais que 
resultaram de erros e omissões de outros projectos. Referiu ainda que o modo 
como esta candidatura está feita e o modo como esta candidatura procura 
abranger tudo, desde calçadas na Quinta da Prata, a infraestruturas Eléctricas 
no Parque Desportivo, à impermeabilização de um 2º piso no Mercado 
Municipal, a elevadores no Pavilhão de Eventos e na Loja do Cidadão,…é uma 
mistura de intervenções numa única candidatura que pode até comprometer a 
sua aprovação em termos finais de candidatura. Face ao exposto, não poderá 
partilhar o seu voto favorável pelo modo desarticulado, como a mesma está a 
ser elaborada. Em sua opinião, está-se a tentar através desta candidatura, 
resolver alguns problemas financeiros que foram criados anteriormente por 
falta de planeamento das intervenções anteriores. ----------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente, usou da palavra, dizendo ao Senhor Vereador Joaquim 
Serra, que discordava por completo da sua intervenção. O termo “Valorização 
da Cidade de Borba” é de tal forma vasto que permite incluir todas as 
intervenções que constam na candidatura. Existe toda a viabilidade para que a 
mesma seja aprovada, caso não o seja, terá que ser reformulada. 
Contrariamente ao que fora dito pelo senhor Vereador, as intervenções foram 
feitas de forma planificada. Embora em áreas distintas, todas estão no âmbito 
da valorização da cidade, como tal, a candidatura é apresentada no seu todo. -- 
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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 maioria, com quatro votos a favor e um voto contra, a sua deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra, a sua deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra, a sua deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra, a sua 
aprovação. aprovação. aprovação. aprovação. Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores 
Artur João Rebola Pombeiro, Humberto Luís Russo Ratado e Rosa Maria 
Basílio Véstia. Votou contra o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva pelos 
fundamentos acima mencionados.----------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.5 – ACTIVIDADES DA CÂMARA------------------ ------------- 
 
O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das actividades 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:------------------------------------------------    
    
� Na sessão de abertura do Workshop do Cevalor sobre a Promoção da 
Segurança e Saúde no Trabalho na Industria Extractiva dos Mármores;------------- 
� Na visita do senhor Embaixador dos Emirados Árabes. O senhor 
Presidente, informou que esta visita teve por base a divulgação do concelho e 
das actividades económicas, potenciando a abertura a novos mercados e a 
perspectiva de novos negócios ou parcerias, que o Município tem vindo a 
implementar, estabelecendo novos laços de amizade e comerciais, bem como 
fortalecer os laços já existentes, com diversos países.------------------------------------------ 
A recepção ao Embaixador teve início no Salão Nobre dos Paços do Concelho 
e desenvolveu-se, posteriormente, pelas unidades de exploração e 
transformação de mármores de Plácido José Simões, S.A., CEVALOR – Centro 
Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e 
Industriais, Adega Cooperativa de Borba e Cooperativa de Olivicultores de 
Borba.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
� Na sessão do Sarau Gimnodesportivo que se realizou no Campo de 
Futebol; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
� Na Comissão de Acompanhamento do INALENTEJO; -------------------------------- 
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O vereador Artur Pombeiro, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Artur Pombeiro, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Artur Pombeiro, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Artur Pombeiro, relativamente aos seus pelouros, prestou as 
seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
� Continuação dos trabalhos na Azinhaga da Ribeira; ----------------------------------- 
� Levantamento de algumas caixas de esgoto, para colocação de 
pavimento de modo a que as caixas fiquem à superfície;------------------------------------- 
� Continuação dos trabalhos no Parque Desportivo;-------------------------------------- 
� No edifício dos Paços do Concelho, está-se a picar o reboco da parede 
tendo em vista a sua lavagem e posterior aplicação do produto anti-salitre para 
que se proceda à pintura; -------------------------------------------------------------------------------------- 
� Reparação em pavimentações de várias travessias e várias rupturas de 
água; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
� Conclusão dos trabalhos na Rua Silveira Menezes; ------------------------------------ 
� Desmatação no laranjal da Horta das Freixas; -------------------------------------------- 
� Reparação e pavimentação na entrada do Parque das Oficinas do 
Estaleiro Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
� Continuação dos serviços de silvicultura por parte da equipa de 
sapadores, nomeadamente na Estrada da Cova dos Ourives, Vale Flor, Parque 
de Feiras, …. tendo em vista que se aproximam as Festas em Rio de Moinhos, 
a equipa de sapadores irá dar início ao corte de pastos naquela Freguesia; ------ 
 
O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as 
seguintes informaçõesseguintes informaçõesseguintes informaçõesseguintes informações:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
� Representação na reunião do Conselho Directivo da A.M.P.V. em 
Santarém, onde entre outros assuntos foi tratada não só a integração desta 
Associação noutra, como também a questão da Rota dos Vinhos, e a 
realização da Gala da Rainha das Vindimas em Viana do Castelo no próximo 
dia 9 de Julho. Acrescentou ainda, que no âmbito do concurso de vinhos em 
Itália, o Município de Borba deu conhecimento do mesmo aos produtores do 
Concelho para que pudessem participar. Só se inscreveu um único produtor 
do Concelho, o Sr. Botelho, que acabou por obter uma medalha de prata num 
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dos vinhos que levou a concurso. Informou ainda, que dos municípios 
portugueses participantes vinte e três foram galardoados.---------------------------------- 

Estes resultados revelaram a qualidade e o prestígio dos vinhos 
nacionais, bem como o empenho, o esforço e a dedicação dos municípios 
associados à AMPV (Associação de Municípios Portugueses do Vinho) na 
salvaguarda dos seus territórios vitivinícolas; ------------------------------------------------------- 
� Representação em reunião promovida pela Direcção Regional de 
Educação do Alentejo na Escola Secundária de Vila Viçosa, onde foi feito o 
ponto de situação das A.E.C.’S; ----------------------------------------------------------------------------- 
� Representação em reunião no Governo Civil. Face à actual situação, 
nomeadamente à extinção dos Governos Civis, foi abordado nessa reunião o 
ponto de situação do Contratos Locais de Segurança, o interesse que há por 
parte dos municípios na sua concretização, e a sua passagem para a “alçada” 
do Ministério competente ou de outra entidade; ------------------------------------------------- 
� Reunião com as Associações para realização das Festas em Honra do 
Senhor Jesus dos Aflitos, em Agosto; ------------------------------------------------------------------- 
� Representação nas festas de final de ano lectivo, em vários 
estabelecimentos de ensino do Concelho; ------------------------------------------------------------ 
� Representação no 10º Aniversário dos vinhos da Herdade da Calada; ------ 
� Trabalhos de preparação para a abertura das Piscinas Municipais; ------------ 
� Preparação de todos os trabalhos para o período de férias de Verão, na 
Ludoteca; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No final desta sua intervenção, o senhor Vereador Humberto Ratado, 
entregou o programa do projecto TEIAS para Borba que contem a 
programação até final de Dezembro, altura em que se irá programar o ano de 
2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Vereador Joaquim Serra,O senhor Vereador Joaquim Serra,O senhor Vereador Joaquim Serra,O senhor Vereador Joaquim Serra,    pediu a palavra, pretendendo os seguintes pediu a palavra, pretendendo os seguintes pediu a palavra, pretendendo os seguintes pediu a palavra, pretendendo os seguintes 
esclarecimentosesclarecimentosesclarecimentosesclarecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Relativamente ao programa “Teias” o senhor Vereador Joaquim Serra, 
pretendeu saber se existe alguma estimativa de custos para o ano de 2011 e 
para o ano de 2012 por parte da Câmara para esta iniciativa. ----------------------------- 
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Foi dada a palavra ao senhor Vereador Humberto Ratado, que explicou que já 
tinha sido mencionado que o valor máximo elegível era de 15 mil euros/ano 
para os agentes culturais, 18 mil euros/ano para o serviço educativo e 2 mil 
euros/ano para divulgação. Acrescentou que, ainda existem questões 
logísticas relativas ao som, e às refeições que acrescem aos outros valores e 
que são também elegíveis. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

O senhor Vereador Joaquim Serra, perguntou qual era o financiamento para 
este programa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O senhor Vereador Humberto Ratado explicou que para o ano de 2011 o 
financiamento era de 85% e para 2012 espera-se um financiamento de 80%.----- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 acta, 
composta por dez páginas, que por ele vai ser assinada e por mim Aldina 
Vitória Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.----------------------- 
 
 
 


