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 ------------------------------------------ ATA Nº. 9/2020 ---------------------------------------- 

---Aos treze dias do mês de maio 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  ----------------------------------------------------------------------- 

--- 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 Presidente da Câmara deu conhecimento dos despachos 

proferidos após o levantamento do Estado de Emergência e decretamento do 

Estado de Calamidade com ativação automática do Plano de Emergência 

Municipal de Proteção Civil----------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Vereador Pedro Lancha, referiu que não concorda com esta forma 

de resolver as questões das reuniões não realizadas em Abril, simulando três 

reuniões à mesma hora, sendo duas delas fictícias, concorda no entanto com o 

local da reunião porque além de permitir o distanciamento obrigatório, dá 

alguma utilidade a este valioso empreendimento tão desprezado pela Câmara 

atual. Aproveitou para claramente afirmar que considera estar perante a prática 

de um grave crime económico contra o Município de Fronteira, Portugal e a 

Comunidade Europeia, sendo também um crime politico com consequências 

muito negativas para o desenvolvimento do Concelho de Fronteira pelo 

abandono propositado a que foi votado este projeto ------------------------------------

---- O Senhor Presidente referiu que se absteria de responder à retórica já 

habitual do Senhor Vereador Pedro Lancha por entender que não vale a pena.-

--- O Senhor Vereador José Mariano Marques perguntou se em época “pós 

covid" está prevista alguma iniciativa para reativar a economia, nomeadamente  

através da antecipação de ajudas através de fundos da autarquia e se 



porventura está pensado algum apoio à termas da Sulfúrea.--------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara informou que estão a decorrer em 

simultâneo diversas iniciativas de apoio à atividade económica e que, como se 

sabe, não sendo permitido apoio direto dos Municípios a empresas, essas 

medidas são essencialmente mobilizadas pelas reprogramações do atual 

quadro comunitário através do Sistema de Incentivos, cabendo aos Municípios 

eventualmente fazer uso da sua política fiscal no sentido de apoiar, sendo certo 

que o Município de Fronteira já contempla os seus impostos e taxas no mínimo 

legalmente possível. Referiu ainda, quanto à situação das Termas da Sulfúrea, 

que se tem mantido em estreita articulação com o Presidente da Junta de 

Freguesia de Cabeço de Vide e que partilha da opinião que se trata de uma 

situação que merece preocupação e olhar atento, mas que está 

intrinsecamente dependente da possibilidade legal de abertura dos complexos 

termais, bem como dos termos em que essa abertura se vai processar, 

prevendo-se que a mesma ocorra no início de junho. Referiu também que a 

realidade é atual é muito dinâmica e que tudo pode mudar num curto espaço 

de tempo, pelo que devemos estar atentos e preparados para responder.-------- 

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

--- Apresenta em caixa o saldo de três mil seiscentos e sessenta e nove euros 

e nove cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--- Nos bancos duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta e um 

euros e setenta e nove euros.------------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: Duzentos e cinco mil duzentos e oitenta euros e 

noventa e quatro cêntimos. ---------------------------------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: cinquenta e três mil duzentos e trinta e nove 

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

--- Pagamentos efetuados  no período de vinte e dois d e Abril a doze de 

Maio de 2020: --------------------------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de quatrocentos e doze mil duzentos e vinte e cinco euros e 

quarenta cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

---Regulamento Kit Bebé do Município de Fronteira:- ------------------------------- 

--- Presente regulamento Kit do Bebé do Município de Fronteira, para 

aprovação após realização do inquérito público, não tendo sido apresentadas 
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quaisquer reclamações ou sugestões sobre o mesmo..---------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o Regulamento e submetê-lo 

à aprovação da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------ 

--- Protocolo referente ao Kit Bebé entre o Municíp io de Fronteira, a 

Associação Nacional de Farmácias e a Associação Dig nitude:------------------

--- Presente protocolo supra referido para operacionalização do programa Kit 

Bebé do Município de Fronteira.---------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

--- Às onze horas e trinta minutos, 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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