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 ACTA Nº.12/2011 
REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA  

MUNICIPAL DE BORBA  
REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2011  

 
Aos vinte sete dias do mês de Abril 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 26 de Abril de 2011, 
que acusa um total de disponibilidades de 758.606,98 €.-------------------------------------- 
 
----------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 passou de imediato à ordem do dia.--------------------------------------- 
                                                                                                                                                    
-------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA---------------------------- 
 
A Ordem do dia foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------- 
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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 de Protocolo a estabelecer entre a Escola Tecnológica 
das Pedras Naturais e o Município de Borba, para realização de Relatório de 
Estágio do Curso “Produção Industrial”----------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.2222 – Actividades da Câmara ---------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO A ESTABELECER 
ENTRE A ESCOLA TECNOLÓGICA DAS PEDRAS NATURAIS E 
O MUNICÍPIO DE BORBA, PARA REALIZAÇÃO DE RELATÓRIO 
DE ESTÁGIO DO CURSO “PRODUÇÃO INDUSTRIAL”---------- ---- 
    
Previamente distribuída por todo o executivo, foi foi foi foi presentepresentepresentepresente    Minuta de Protocolo Minuta de Protocolo Minuta de Protocolo Minuta de Protocolo 
da estabelecer entre a Escola Tecnológica das Pedras Naturais e o da estabelecer entre a Escola Tecnológica das Pedras Naturais e o da estabelecer entre a Escola Tecnológica das Pedras Naturais e o da estabelecer entre a Escola Tecnológica das Pedras Naturais e o Município Município Município Município 
de Borba, de Borba, de Borba, de Borba, que regula a execução do exercício Relatório de Estágio, realizado 
em contexto real de trabalho, do Curso “Produção Industrial – Rochas 
Industriais e Ornamentais” para dois formandos que terão como orientador o 
Engº. António Carlos da Silveira Nerra Marques, funcionário da autarquia, cuja , cuja , cuja , cuja 
aprovação foi proposta pelo Senhor Presidente.aprovação foi proposta pelo Senhor Presidente.aprovação foi proposta pelo Senhor Presidente.aprovação foi proposta pelo Senhor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    
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 deliberado, por unanimidade, a deliberado, por unanimidade, a deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.sua aprovação.sua aprovação.sua aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ficará cópia Ficará cópia Ficará cópia Ficará cópia da referida Minuta de Protocolo da referida Minuta de Protocolo da referida Minuta de Protocolo da referida Minuta de Protocolo arquivada em pasta anexa como arquivada em pasta anexa como arquivada em pasta anexa como arquivada em pasta anexa como 
documento nº.1.documento nº.1.documento nº.1.documento nº.1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

PONTO 2.3 – ACTIVIDADES DA CÂMARA ----------------- ------------- 
 

O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais deO Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais deO Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais deO 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 Assembleia Geral da GESAMB; ---------------------------------------------------------- 
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� Numa reunião de decisão interna entre a Associação de Municípios e a 
ADRAL onde foi informado que a Data Center que está nas instalações 
da Associação de Municípios passará para a Data Center da área HP; ---- 

� Reunião com os responsáveis distritais da CGTP onde foram abordados 
os problemas da região, e ficou previamente delineado que as 
comemorações do 1º de Maio para o ano, seriam feitas na zona dos 
mármores; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 no campo de mini-golfe; ---------------------------------- 
� Continuação dos trabalhos no edifício dos Paços do Concelho, 

nomeadamente aplicação de produto nas fachadas laterais do mesmo; - 
� Continuação dos trabalhos no Barro Branco, nomeadamente nas valetas 

de acesso ao escoamento das águas; --------------------------------------------------------- 
� Abertura de uma vala, no Bairro da Estação, por parte do empreiteiro da 

EDP com vista ao fornecimento de energia à nova Adega; ------------------------ 
� Corte de ervas em vários locais pela equipa de sapadores; ----------------------- 
� Construção da envolvente à Unidade de Saúde em Rio de Moinhos; -------- 
� Suspensão dos trabalhos de alargamento na azinhaga da Ribeira devido 

às más condições atmosféricas; ------------------------------------------------------------------ 
� Construção de uma rampa de acesso no actual posto médico em Rio de 

Moinhos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O O O O vvvverererereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as eador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as eador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as eador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as 
seguintes informaçõesseguintes informaçõesseguintes informaçõesseguintes informações:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

� Continuação dos trabalhos da Agenda 21 Local; ---------------------------------------    
� Reunião de apresentação com uma empresa que elabora cartas 

arqueológicas; -----------------------------------------------------------------------------------------------    
� Reunião com a ACARPS – Associação Comunitária da Amadora para a 

Reabilitação Psico-Social; ----------------------------------------------------------------------------    
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� Representação nas Assembleias Gerais da ESTER, da Valor Pedra e do 
Cevalor; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    

� Quanto ao programa TEIAS, informou que está em fase de consolidação 
da programação dos agentes culturais e dos serviços educativos; ------------    

 
O senhor Vereador Joaquim Serra, disse que tinha notado alguma 
preocupação por parte do senhor Vereador Artur Pombeiro relativamente à 
construção de algumas acessibilidades, nomeadamente no Centro Médico 
e no Centro de Dia da Orada. Notou a mesma preocupação por parte da 
Câmara, na acessibilidade à loja do cidadão e ao balcão único por parte das 
pessoas com mobilidade condicionada. Chamou no entanto a atenção, 
para um factor de extrema importância que não foi ainda focado, e que tem 
que ver com a reserva de lugares de estacionamento para deficientes e 
grávidas, que embora previstos na lei não estão contemplados no parque 
de estacionamento da Câmara.  ----------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, da qual se lavrou a presente acta, composta por 
quatro páginas, que por ele vai ser assinada e por mim Maria Alexandra 
Abelho Cordeiro Pereira, Assistente Técnica, que a redigi.----------------------------------- 

 


