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 ------------------------------------------ ATA Nº. 11/2020 --------------------------------------- 

---Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, pelas dez horas, 

nos Serviços Educativos do Centro de Interpretação da Batalha de Atoleiros  

em 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 do despacho no âmbito 

das medidas temporárias de prevenção da transmissão da infeção por Covid-

19 no município de Fronteira (atualização a 1 de Junho de 2020).-------------------

--- O Senhor Vereador Pedro Lancha entregou requerimento a solicitar cópia do 

projeto da Ecopista Atoleiros-Sulfúrea.------------------------------------------------------ 

---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 maioria com a abstenção do Senhor Vereador Pedro Lancha, por não ter 

estado presente na reunião. -------------------------------------------------------------------- 

--- Resumo Diário de Tesouraria: . ----------------- ----------------------------------------- 

--- Apresenta em caixa o saldo três mil duzentos e trinta e cinco euros e 

quarenta e dois cêntimos. . ---------------------------------------------------------------------- 

--- Nos bancos duzentos e oitenta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete 

euros e um cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------ 

---Operações Orçamentais: duzentos e trinta e seis mil novecentos e dez 

euros e quarenta e três cêntimos.-------------------------------------------------------------- 

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

dois euros. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Pagamentos efetuados  no período de vinte e set e de Maio a cinco de 

Junho de 2020:------------------------------------- ------------------------------------------------ 

--- No montante de sessenta mil seiscentos e vinte e cinco euros e noventa e 

cinco cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Empreitada de construção do Circuito Pedonal en tre o Núcleo Urbano 

de Cabeço de Vide e as Termas da Sulfúrea- Aprovaçã o dos relatórios do 

júri e Adjudicação:-------------------------------- ----------------------------------------------- 

--- Presente documentos supra referidos que aqui se dão por transcritos e 

ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas referentes à empreitada de 

construção do circuito pedonal entre o Núcleo Urbano de Cabeço de Vide e as 

Termas da Sulfúrea .------------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar os documentos apresentados 

---Alteração da Versão Final do Regulamento do Kit Bebé do Município de 

Fronteira:----------------------------------------- ---------------------------------------------------

--- Presente proposta que aqui se dá por transcrita e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de atas referente a alteração da versão final do Regulamento do 

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

--- O Senhor Presidente da Câmara, procedeu a esclarecimentos sobre o 

assunto .----------------------------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada e 

submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal.---------------------------------------  

---Áreas de Reabilitação Urbana e Operações de Reab ilitação Urbana de 

Fronteira e Cabeço de Vide:------------------------ ------------------------------------------

--- Presentes documentos da versão final das Áreas de Reabilitação Urbana e 

Operações de Reabilitação Urbana de Fronteira e Cabeço de Vide, que aqui se 

dão por transcritos e ficam arquivados nos serviços da Unidade Técnica e 

Operacional.-----------------------------------------------------------------------------------------

---A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos apresentados 

e submetê-los à aprovação do Órgão Deliberativo.--------------------------------------- 

---O senhor Vereador José Mariano Marques sugeriu a avaliação de medidas 

que com base nesta ferramenta de trabalho possam incentivar as pessoas a 

voltar e arranjar as casas, por entender que, aliado às termas poderia ser um 

pólo de desenvolvimento do Núcleo histórico de Cabeço de Vide.-------------------
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--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que este processo faz um 

levantamento exaustivo das condições em que se encontram as casas, 

classifica-as e propõe um conjunto de incentivos e penalizações para os 

proprietários, com vista a mudar os seus comportamentos. Referiu ainda que a 

larga maioria das casas devolutas se encontram em herança indivisa, com 

grande número e dispersão de herdeiros, os quais não mostram grande 

disponibilidade para resolver estas situações. Esta regulamentação visa dar 

resposta também a essas situações.--------------------------------------------------------- 

--- Assembleia Municipal - Sessão de Junho: ------- ----------------------------------

--O Senhor Presidente da Câmara informou que a reunião da Assembleia 

Municipal do mês de Junho se realizará no dia 9 às 18 horas no auditório do 

Centro Cultural de Fronteira.--------------------------------------------------------------------

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

--- 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 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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