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- ------------------------------------------ ATA Nº. 10/2020 ------------------------------------- 

---Aos vinte e sete 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: ------ 

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

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

--- José Mariano Ventura Malheiro Mendes Marques------------------------------------ 

--- Ausente da reunião o Senhor Vereador Pedro Namorado Lancha.--------------- 

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

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

--- Antes da Ordem do dia:------------------------- -------------------------------------------

--- Não se registaram intervenções.----------------------------------------------------------- 

---Aprovação das atas da primeira e segunda reuniõe s ordinárias de Abril 

e da ata da reunião de treze de Maio de 2020:  ----------------------------------------- 

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

distribuído. Passou-se de imediato à sua votação, tendo as atas sido 

aprovadas por unanimidade e assinadas. --------------------------------------------------- 

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

--- Apresenta em caixa o saldo dois mil oitocentos e dez euros e quatro 

cêntimos . --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Nos bancos duzentos e setenta e cinco mil e dezoito euros e noventa 

cêntimos.- --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e 

cinquenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos.---- ----------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: cinquenta e três mil duzentos e sessenta e 

nove euros e cinco cêntimos -------------------------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados  no período de treze a vinte e seis de Maio de 

2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

--  No montante de trezentos e trina e três mil seiscentos e oitenta e quatro 

euros e quarenta e sete cêntimos. ------------------------------------------------------------  

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

---Criação de um sistema intermunicipal de serviços  de abastecimento de 

água e de saneamento de águas residuais e constitui ção de empresa 

intermunicipal:------------------------------------ ------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara procedeu a informação detalhada deste 

processo com enquadramento temporal e processual, abordando as vantagens 

e eventuais desvantagens do modelo proposto , referindo que este modelo está 

relacionado com o modelo implementado na Zona da Lezíria. -----------------------

--- O Senhor Vereador José Mariano Marques perguntou quais os benefícios 

para o Concelho, bem como se haveria alocação de funcionários municipais à 

nova empresa.--------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que a criação da empresa, que 

é participada exclusivamente por todos os municípios que a integram, permite 

evidentes ganhos de escala e o financiamento dos investimentos nas redes por 

intermédio de fundos comunitários, encontrando-se essa hipótese vedada a 

uma candidatura individual do município. Informou ainda que não está prevista 

a alocação de funcionários câmara municipal à referida empresa.------------------- 

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos referentes à 

Criação de um sistema intermunicipal de serviços de abastecimento de água e 

de saneamento de águas residuais e constituição de empresa intermunicipal e 

submetê-los à apreciação do Órgão Deliberativo.----------------------------------------- 

--- Prestação de Contas de 2019:------------------- ----------------------------------------- 

--- Presentes os documentos de Prestação de Contas de 2019, que aqui se dão 

por transcritos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas.-----------------

--- O Senhor Vereador José Mariano Marques referiu como negativo o 

montante das dívidas de cobrança duvidosa.----------------------------------------------

--- O Senhor Presidente referiu que a suspensão das cobranças coercivas 

decretada por lei no quadro da conjuntura atual tende a piorar essa situação, 

mas que o valor é substancialmente inferior ao do ano anterior, o que é 

revelador do esforço do município no sentido de concretizar essas cobranças.--

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o documento de prestação 



                                                                                                                                                             Fl.22 
Câmara Municipal de Fronteira  

 
Reunião Ordinária de 27 de maio de 2020 

 
 

 

 

de Contas do ano de 2019 e submetê-lo à apreciação da Assembleia 

Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Requalificação da Entrada Nascente de Fronteira-  Fase 1---------------------- 

---- Presente projeto supra referido que aqui se dá por transcrito e fica 

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

--- O Senhor Presidente da Câmara prestou informação resumida do projeto.----

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o projeto apresentado, bem 

como aprovação da candidatura para financiamento ao Plano de Ação para 

Reabilitação Urbana.------------------------------------------------------------------------------ 

--- Segunda Revisão às Grandes Opções do Plano e Or çamento para 

2020:--------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Presente a Segunda Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento 

para 2020, que aqui se dá por transcrito e fica arquivado em pasta anexa ao 

livro de atas, visando a integração do saldo de gerência.-------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a Segunda Revisão às 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 e submetê-la à apreciação 

do Órgão Deliberativo.----------------------------------------------------------------------------

---Alteração da Próxima Reunião Ordinária do Execut ivo.-------------------------  

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, que a primeira reunião Ordinária do 

mês de Junho se realize no dia 8 às 10 horas, uma vez que a data agendada 

coincide com Feriado Nacional, devendo ser publicados editais.--------------------- 

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

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

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

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

--- Às doze horas e quarenta 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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