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ACTA Nº.6/2011 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

 MUNICIPAL DE BORBA  
REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2011  

 
Aos dois dias do mês Março 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 Humberto Luís Russo Ratado, 
Rosa Maria Basílio Véstia e Joaquim José Serra Silva, sob a Presidência do 
Senhor Vice-Presidente, Artur João Rebola Pombeiro, em substituição do 
Senhor Presidente Ângelo João Guarda Verdades de Sá que, por motivos 
inerentes à autarquia, não esteve presente.---------------------------------------- 
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 01 de Março de 
2011, que acusa um total de disponibilidades de  € 824.961,31.--------------- 
 
---PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA— 
 
Ponto 1.1 – Assuntos Gerais de interesse para a autarquia----------------- 
 
O Senhor Vice-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 Vice-Presidente apresentou a ordem do dia:----------------------------- 
 
--------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA---------------------- 
 
A ordem do dia foi a seguinte:------------------------------------------------------ 
Ponto 2. Ordem do Dia:------------------------------------------------------------ 
Ponto 2.1 – Aprovação das Actas nºs.1/2011; 3/2011; 4/2011 e 5/2011 
Ponto 2.2 – Formação Prática em contexto de trabalho------------------------ 
Ponto 2.3 – Abertura de Procedimento Concursal para quatro Assistentes  
Operacionais.-------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 2.4 – Aprovação de Planta para a Feira da Pascoela 2011-------------- 
Ponto 2.5 – Certificação de Equipamentos Desportivos------------------------ 
Ponto 2.6 – Aprovação de Contratos de Comodato------------------------------ 
Ponto 2.7 – Actividades da Câmara------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DAS ACTAS Nº.S 1/2011, 
3/2011, 4/2011 E 5/2011------------------------------------------------- 
 
Previamente distribuídas por todo o executivo, foram presentes as actas 
nº.s 1/2011, 3/2011, 4/2011 e 5/2011 que, depois de analisadas e 
corrigidas, foram aprovadas da seguinte forma:------------------------------ 
Acta nº.1/2011 – Aprovada por unanimidade---------------------------------- 
Acta nº.3/2011 – Aprovada por unanimidade---------------------------------- 
Acta nº.4/2011 – Aprovada por maioria, com três votos a favor e uma 
abstenção. Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores 
Artur João Rebola Pombeiro, Humberto Luís Russo Ratado e Rosa Maria 
Basílio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva por 
não ter participado na reunião.----------------------------------------------------- 
Acta nº.5/2011 – Aprovada por unanimidade---------------------------------- 
 
PONTO 2.2 – FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE 
TRABALHO------------------------------------------- ------------------- 
 
Presente ofício do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, 
solicitando integração de duas formandas, na valência de Jardim de 
Infância – Oficina da Criança, na componente Formação Prática em 
Contexto de Trabalho, da Acção da Formação “Técnica de Acção 
Educativa a decorrer em Estremoz; com início previsto para 23 de Março 
de 2011 e termo em 11 de Maio de 2011.----------------------------------------- 
Na sequência do pedido formulado pelo IEFP, propõe-se a integração 
nesta autarquia de duas formandas – Elisabete Mendes Varela 
Borrego e Maria João Bengalinha Ribeiro, no Curso de Educação 
Formação de Adultos (NS – Nível 3).-------------------------------------------- 
O Senhor vereador Humberto Ratado informou que esta formação em 
contexto de trabalho surge na sequência do pedido que nos é formulado  
pelo IEFP e que não trás qualquer encargo para o Município.------------------ 
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Seguidamente o Senhor Vice-Presidente colocou a proposta à votação 
tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.----------------- 
Ficará cópia do referido documento arquivada em pasta anexa como 
documento nº.1------------------------------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.3 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
CONCURSAL PARA QUATRO ASSISTENTES 
OPERACIONAIAS-------------------------------------- ---------------- 
 
Tendo em conta informação da coordenadora técnica de recursos humanos 
(que se arquiva em pasta anexa como documento nº.2) e tendo terminado 
os contratos de prestação de tarefas celebrados por esta Câmara para 
assegurar os serviços de limpeza, vigilância, acompanhamento de crianças 
no Agrupamento de Escolas do Concelho de Borba, considerando a 
necessidade de afectar os recursos humanos necessários à prossecução 
regular e ininterrupta dos trabalhos no referido Agrupamento, torna-se 
necessário proceder à abertura de procedimento concursal, por tempo 
determinado para 4 assistentes operacionais/tempo parcial.-------------------- 
“Tendo em conta o disposto no nº.7 do artigo 43º da Lei nº.55-A/2010 
(Orçamento de Estado) as necessidades de recrutamento excepcional de 
pessoal resultantes do exercício de actividades advenientes de transferência 
de competências da administração central para a administração local no 
domínio da educação, não estão sujeitas às restrições previstas no 
OE/2011”.------------------------------------------------------------------------------ 
Assim, tendo em conta a referida informação e, de acordo com o 
disposto no nº.2 do artigo 6º da lei nº.12-A/2008, de 27 de Fevereiro e para 
efeitos da alínea a) nº.2 do artigo 5º do Decreto-Lei nº.209/2009 de 3 de 
Setembro, o Senhor Vice-Presidente propôs a abertura do 
procedimento concursal, por tempo determinado para 4 assistentes 
operacionais / tempo parcial.------------------------------------------------------ 
Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 2.4 – APROVAÇÃO DE PLANTA PARA A FEIRA 
DA PASCOELA 2011--------------------------------------------------- 
 
Tendo em conta informação do Coordenador Técnico (que se arquiva em 
pasta anexa como documento nº.3) determina o nº.1 do artigo 27º. da 
Subsecção II do Regulamento de Feiras do Município de Borba, que será 
aprovada  pela Câmara Municipal, para a área de cada feira, uma planta de 
localização dos diversos sectores de venda, dentro dos quais poderão ser 
assinalados taxativamente locais de venda.---------------------------------------
Assim, e de modo a dar cumprimento ao determinado no nº.1 do artigo 27º 
do referido Regulamento, o Senhor Vice-Presidente propôs a aprovação 
da Planta de Actividades da Feira da Pascoela/2011 anexa à referida 
informação.--------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.5 – CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DESPORTIVOS --------------------------------------------------------- 
 
Presente informação do Técnico de Desporto que se transcreve:--------------   
“O Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de Novembro, que cria o regime de 
instalação e funcionamento das instalações desportivas de uso público, 
prevê, no artigo 7.º, a regulamentação das condições técnicas das 
instalações desportivas.-------------------------------------------------------------- 
Tal processo regulamentador foi já parcialmente iniciado com a aprovação 
do Decreto Regulamentar n.º 10/2001, de 7 de Junho, que aprovou as 
condições técnicas e de segurança dos estádios, pelo que se impõe o 
estabelecimento de um normativo que determine as condições técnicas e de 
segurança para todo o multivariado universo tipológico em que se agrupam 
as instalações desportivas no nosso país------------------------------------------ 
O Decreto-Lei n.º 100/2003, de 23 de Maio, estabelece uma obrigação 
geral de segurança que deve ser respeitada, quer no momento da colocação 
dos equipamentos desportivos no mercado quer durante o período da sua 
utilização.------------------------------------------------------------------------------  
É definida neste Decreto, a noção de entidade responsável pelos 
equipamentos desportivos, e são estabelecidas regras de utilização, 
manutenção e conservação para os mesmos. São ainda estabelecidas 
obrigações de informação, através da aposição de menções várias nas 
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embalagens e nos próprios equipamentos, bem como através da obrigação 
de existência de um manual de instruções e da disponibilização de algumas 
informações úteis, nos espaços onde se encontram instalados os 
equipamentos desportivos. --------------------------------------------------------- 
No mesmo documento, determina-se a obrigatoriedade de celebração de 
um seguro de responsabilidade civil por danos causados em consequência 
da deficiente instalação ou manutenção dos equipamentos desportivos, e é 
criado um regime sancionatório, de natureza contra-ordenacional, para os 
casos de incumprimento das obrigações de informação estatuídas.------------ 
Neste sentido, dia 9 de Fevereiro de 2010, realizou-se uma reunião nas 
instalações da CIMAC, para apresentação do ISQ (Instituto de Soldadura e 
Qualidade), entidade acreditada na área da Certificação de Equipamentos 
Desportivos e Espaços de Jogo e Recreio.---------------------------------------- 
No final da reunião, foi acordado entre os presentes que para dar início ao 
processo de Certificação, a CIMAC iria proceder ao envio de um 
formulário para todos os municípios do distrito com o objectivo de 
quantificar os equipamentos existentes, e permitir assim ao ISQ, a 
apresentação de uma proposta financeira, de todo o processo.----------------- 
Com o objectivo de dar continuidade ao processo conjunto da Certificação 
dos Equipamentos Desportivos, e no seguimento da proposta financeira do 
ISQ, a CIMAC contactou outras empresas, que prestam o mesmo tipo de 
serviço no sentido de solicitar propostas financeiras, com base nos dados 
enviados pelos municípios.---------------------------------------------------------- 
As propostas recebidas referentes aos equipamentos desportivos oscilam 
entre os 22,50€ e os 75€ por equipamento (ex: baliza). Em relação aos 
Espaços de Jogo e Recreio (Parques Infantis), apenas 2 empresas estão 
certificadas para a realização das inspecções e os valores variam entre 
23€/equipamento (ex: escorrega) e os 125€/parque infantil.-------------------- 
É importante dar continuidade a este processo, sendo que o passo seguinte 
é o início do processo administrativo-financeiro para a aquisição da 
respectiva prestação do serviço de Inspecção e Certificação dos 
Equipamentos Desportivos”.-------------------------------------------------------- 
De acordo com a referida informação e por proposta do vereador 
Humberto Ratado a Câmara deverá deliberar entrar neste processo 
caso os custos estimados da respectiva aquisição se mantenham com os 
acima referidos ou não tenham uma variação significativa de 
aumento.------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Vice-Presidente colocou a proposta à votação 
tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.----------------- 
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Ficará cópia da referida informação bem como listagem anexa com o 
resumo dos custos estimados da respectiva aquisição arquivada em pasta 
anexa como documento nº.4--------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.6 – APROVAÇÃO DE CONTRATOS DE 
COMODATO------------------------------------------- ------------------ 
 
Previamente distribuídos por todo o executivo foram presentes Contratos 
de Comodato, a celebrar entre o Município de Borba e a Associação de 
Caçadores de Borba e a Associação de Desenvolvimento de Montes Claros, 
para análise e aprovação.---------------------------------------------------------- 
Relativamente ao Contrato de Comodato a celebrar com a Associação 
de Caçadores de Borba, depois de analisado, foi o mesmo colocado à 
votação pelo Senhor Vice-Presidente, tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
Quanto ao Contrato de Comodato a celebrar com a Associação de 
Desenvolvimento Montes Claros, por terem surgido algumas dúvidas 
quanto ao critério definido, transitou a aprovação do mesmo para uma 
próxima reunião de Câmara.--------------------------------------------------------- 
Ficará cópia do contrato de comodato a celebrar com a Associação de 
Caçadores de Borba arquivado em pasta anexa como documento nº.5).- 
 
PONTO 2.7 – ACTIVIDADES DA CÂMARA------------------ - 
 
O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, 
prestou as seguintes informações:----------------------------------------------- 

 
� Reunião com a TTerra no sentido de fazer uma reprogramação 

financeira, sem alteração do montante, e temporal da Agenda 21, 
por recomendação da CIMAC a todos os Municípios que estão 
envolvidos na Agenda 21. Houve possibilidade de prorrogar por 
mais seis meses e o Município de Borba programou para terminar 
em Dezembro/2011 porque estava previsto terminar em 
Setembro;------------------------------------------------------------------- 

� Quanto aos Censos 2011 o processo está a decorrer normalmente 
de modo a iniciarem-se os trabalhos;----------------------------------- 
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O vereador Artur Pombeiro, relativamente aos seus pelouros, prestou 
as seguintes informações:---------------------------------------------------------- 

 
� Continuação dos trabalhos no Edifício dos Paços do Concelho. 

Está quase concluída a fachada lateral direita para a seguir se 
iniciarem os trabalhos na fachada do lado esquerdo;----------------- 

� Continuação dos arranjos exteriores das Unidade de Saúde de 
Orada, e Rio de Moinhos. Os da freguesia de Orada estão quase 
concluídos;-----------------------------------------------------------------  

� Enchimento do arruamento do Loteamento Industrial de Orada 
até à zona da fábrica;------------------------------------------------------ 

� Reparação de habitações do Município. Neste momento estão a 
intervir na moradia ao lado do Gabinete Técnico;-------------------- 

� Manutenção da Estrada da Caldeirinha e da Estrada da 
Pormezinha;---------------------------------------------------------------- 

� Limpeza de árvores na zona de S. Bartolomeu, pelos sapadores  
florestais;------------------------------------------------------------------- 

� Manutenção em pavimentos na sede do concelho;------------------- 
� Aplicação de química em diversos locais do concelho, 

nomeadamente no Parque de Feiras (na envolvência do Pavilhão 
de Eventos);---------------------------------------------------------------- 
 

O vereador Joaquim Serra colocou as seguintes questões:----------------- 
 

� Gostaria de saber se houve apresentação de propostas para a 
cedência de exploração do restaurante sito no Jardim Municipal, 
uma vez que o prazo já terminou. O vereador Humberto Ratado 
informou que foi apresentada uma proposta, que vai ser excluída 
uma vez que o valor apresentado é inferior ao valor base de 
licitação que consta nas regras gerais.--------------------------------- 

� Na sequência da venda de lotes habitacionais para Jovens – 
gostaria de saber foi vendido algum lote de terreno. O vereador 
Humberto Ratado informou que foi vendido um lote do 
loteamento Habitacional do Forno – Orada.--------------------------- 

� Quanto às dúvidas levantadas, na sessão da Assembleia 
Municipal, que decorreu em Rio de Moinhos, sobre a questão do 
endividamento liquido, por haver divergências de valores, 
gostaria de saber se foi apurada alguma coisa em concreto. O 
vereador Humberto Ratado solicitou a presença do Chefe de 
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Divisão tendo este prestado os esclarecimentos devidos ao 
vereador Joaquim Serra.-------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de dar a reunião por encerrada o Senhor Vice 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 Vice – Presidente deu a reunião 
por encerrada, pelas doze horas e trinta minutos, da qual se lavrou a 
presente acta, composta por oito páginas, que por ele vai ser assinada e por 
mim Aldina Vitória Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a 
redigi.----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

    O Vice – Presidente da Câmara  
___________________________ 

 
 

A Coordenadora Técnica 
 

_____________________________ 
 


