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 ------------------------------------------ ATA Nº. 2/2020 ---------------------------------------- 

---Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, pelas dez 

horas, no Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Fronteira, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no artigo 40º.da 

Lei nº. 75/2013 de 12 de Setembro, sob a presidência do Senhor Presidente 

Rogério David Sadio da Silva estando presentes os Senhores Vereadores: ------ 

---Pedro Namorado Lancha.-------------------------------------------------------------------- 

---Manuel Caetano Baiona Neves -------------------------------------------------------------- 

--- António Velez Gomes  ----------------------------------------------------------------------- 

--- Ausente o Senhor José Mariano Ventura Malheiro Mendes Marques.----------- 

---A reunião foi secretariada por Cecília Maria Fernandes Filipe Calado, 

coordenadora técnica . --------------------------------------------------------------------------- 

--- Antes da Ordem do Dia:------------------------- -------------------------------------------

--- O Senhor Vereador Pedro Lancha referiu que, o Senhor Presidente da 

Câmara na reunião de vinte e oito de Agosto de 2019, solicitou à Câmara a 

delegação de competências referentes aos trâmites do concurso da empreitada 

de requalificação da Rua da Lagoa, disse que tal não tinha a ver com a 

urgência da obra , no entanto verificamos que a obra avançou antes de ser 

concluída a obra da envolvente a Fronteira, como tinha anunciado. O Vereador 

Pedro Lancha na altura afirmou que a intenção era esconder todo o processo 

de concurso da Câmara. Hoje constata que, o Senhor Presidente não deu 

conhecimento à Câmara dos trâmites desenvolvidos com base nessa 

delegação de competências . A Câmara não sabe quantos concorrentes houve, 

nem quais os valores das propostas, não sabe se houve reclamações, nem 

sequer a data de início da obra. Uma transparência exemplar que só pode criar 

dúvidas..----------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que a obra foi adjudicada na 

sequência de concurso público, o qual foi tramitado em plataforma eletrónica, 

tendo o concorrente selecionado sido o que apresentou a proposta de mais 

baixo valor, como era definido no caderno de encargos do referido concurso. 

Mais transparente que isso é, na sua opinião, impossível. Por outro lado, 

estranha esta intervenção uma vez que aquando do lançamento do concurso 



na reunião de câmara, o critério de mais baixo valor foi censurado pela 

oposição como não sendo o critério mais adequado.------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu, como nota final, para o facto de 

não ter havido quaisquer reclamações em sede de audiência prévia ou em 

sede de recurso e para o facto de neste momento, já ser possível a circulação 

ainda que precária, na variante à E. N.245, estando assim reunidos os 

pressupostos que foram definidos para o arranque da obra da Rua da Lagoa, o 

qual ocorreu no passado dia 20.--------------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Vereador Pedro Lancha disse que a resposta do Senhor 

Presidente não responde à questão colocada da transparência e o dever de 

informar a Câmara dos procedimentos que nele delegou.------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que a resposta foi dada no sentido 

das questões colocadas, tendo acrescentado ainda que a empresa 

adjudicatária foi Urbigav - Construções.----------------------------------------------------- 

---Ata da reunião anterior:  -------------------------------------------------------------------- 

--- Dispensada a sua leitura em virtude do seu texto ter sido previamente 

distribuído. Passou-se de imediato à sua votação, tendo a ata sido aprovada 

por unanimidade e assinada--------------------------------------------------------------------- 

--- Resumo Diário de Tesouraria ------------------------------------------------------------- 

--- Apresenta em caixa o saldo de quatro mil e vinte e cinco euros e oitenta e 

seis cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Nos bancos quinhentos e sessenta e nove mil quinhentos e noventa e oito 

euros e noventa cêntimos. ---------------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: quinhentos e nove mil quinhentos e vinte e seis 

euros e cinquenta e oito cêntimos-------------------------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: sessenta e cinco mil trezentos e noventa e 

oito euros e dezoito cêntimos ------------------------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados  no período de: ----------------------------------------------- 

--- No montante de sessenta e oito mil cento e sessenta e três euros e 

sessenta cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------- 

--- A Câmara tomou conhecimento------------------------------------------------------------ 

---Programa Eco- Escolas- Ano Letivo 2019-2020:---- -------------------------------

--- Presente termos de parceria para o programa supra referido do qual o 
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Município é parceiro há já alguns  para o ano letivo 2019-2020.----------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o documento apresentado 

---Primeiro Aditamento ao Contrato de Subconcessão nº.1-17-CA-IPP, 

relativo a uso privativo da plataforma da via na Li nha de Évora (Ramal de 

Portalegre) entre o Km 229,303 a 205,006 a celebrar  entre a IP Património- 

administração e Gestão Imobiliária, S.A e o Municíp io de Fronteira.----------  

--- Presente documento referido, que aqui se dá por tanscrito e fica arquivado 

em pasta anexa ao livro de atas.---------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o documento apresentado.--- 

--- Festa em honra de Nossa Sra. das Candeias- Apoi o à Paróquia de 

Cabeço de Vide:------------------------------------ -----------------------------------------------

--- Presente pedido de apoio da Paróquia de Cabeço de Vide para a Festa de 

Nossa Sra. Das Candeias que se realiza no próximo dia dois de Fevereiro.------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o pagamento da banda 

filarmónica e do pagamento de serviço de pirotecnia, como pagamento direto.--  

--- Aprovação em Minuta das Deliberações Integrante s desta Ata:----------   -

---Todas as deliberações integrantes da presente ata foram aprovadas em 

minuta a fim de produzirem efeitos imediatos.---------------------------------------------

--- Encerramento: --------------------------------- -----------------------------------------------

--- Às onze  horas, não havendo mais nenhum assunto a apreciar, deu -se por 

encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por 

todos os membros presentes e por mim Cecília Maria Fernandes Filipe Calado 

que a elaborei.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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