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Reunião Ordinária de 24 de fevereiro de 2021  

 
 

------------------------------------------ ATA Nº. 4/2021 ---------------------------------------- 

---Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 

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 Sílvia Maria Romano da Silva, Técnica 

Superior . --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- O Senhor Presidente da Câmara prestou informação referente à Situação do 

Concelho relativamente à Covid -19.--------------------------------------------------------- 

---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 de dois mil seiscentos e dois euros e noventa e 

oito cêntimos. -- ------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Nos bancos oitocentos e dezanove mil trezentos e cinco euros e noventa e 

um cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: setecentos e quarenta e seis mil setecentos e 

quarenta e um euros e setenta e oito cêntimos.-------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: setenta e dois mil quinhentos e sessenta e 

quatro euros e treze cêntimos. ----------------------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados no período de dez a vinte e três de Fevereiro de 

2021: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

--- No montante de duzentos e vinte e um mil oitocentos e sessenta e um euros 

e cinquenta e três cêntimos. --------------------------------------------------------------------- 

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

--- Mapa de Fluxos de caixa 2020- Primeira Revisão ao Orçamento e 

Grandes Opções do Plano para 2021:----------------------------------------------------- 

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

anexa ao livro de atas referente a aprovação do mapa de fluxo de caixa de 

2020 e posterior integração no Orçamento de 2021, com a correspondente 

revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2021.----------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara prestou esclarecimentos referentes ao 

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

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

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

--- Designação de Fiscal Único da Águas do Alto  Alentejo EIM:--------------- 

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

anexa ao livro de atas , para designação de Fiscal único da empresa Águas do 

Alto Alentejo EIM.----------------------------------------------------------------------------------

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

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

--- Aumento do Capital Social na empresa de Águas do Alto Alentejo e 

Alteração dos Estatutos.----------------------------------------------------------------------- 

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

anexa ao livro de atas, sobre a qual o Senhor Presidente da Câmara prestou 

esclarecimentos, nomeadamente que foi opção dos acionistas da empresa, ou 

seja, dos Municípios que a integram, realizar um aumento de capital, cabendo 

ao município de Fronteira o montante de trinta e nove mil oitocentos e quarenta 

e quatro euros.--------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Vereador José Mariano Marques Marques referiu discordar, 

porque no seu entender este valor devia estar refletido no orçamento anterior e 

que ainda agora foi formada a empresa e já está a realizar um aumento de 

capital.------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que a empresa foi formada com 

entradas em espécie pelos acionistas, pelo que não tinha qualquer liquidez e 

não terá enquanto não entrar em operação e com isso gerar receitas. Referiu 



 

 

 

 

que nesta fase inicial era esperada a inevitabilidade da injeção de capital, mas 

inicialmente estava ponderada a sua obtenção com recurso ao crédito 

bancário. Posteriormente foi entendimento recorrer ao aumento de capital e 

não recorrer ao financiamento bancário como era a primeira intenção aquando 

da constituição da empresa.--------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Vereador José Mariano Marques referiu que esta empresa devia 

ser localizada num concelho de menor densidade e não no concelho de Ponte 

de Sor, do modo a reduzir as assimetrias dentro do Distrito.--------------------------- 

--- Realizada a votação foi a proposta de Aumento do Capital Social na 

empresa de Águas do Alto Alentejo e Alteração dos Estatutos aprovada por 

maioria com o voto contra dos Senhor Vereador José Mariano Marques e será 

enviada para apreciação da Assembleia Municipal.-------------------------------------- 

--- Fase 21- Medida 1.2- Programa de Ocupação Temporária de 

Desempregados- Bolsa de Ocupação:---------------------------------------------------- 

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

anexa ao livro de atas no sentido de clarificação do artigo 33º  do Regulamento 

supra referido. O Senhor Presidente da Câmara esclareceu este ponto, uma 

vez que a bolsa de ocupação estava indexada ao subsidio social de 

desemprego, sendo que este é um valor variável pretende-se com esta 

alteração que a bolsa de ocupação corresponda ao valor do IAS.------------------- 

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

--- Regulamento do Programa Municipal para Desempregados:----------------- 

--- Presente proposta de revogação da deliberação da Câmara Municipal em 

reunião de 10 do corrente mês, análise e aprovação da versão final do 

regulamento anexo, para envio à Assembleia Municipal para aprovação final.--- 

--- O Senhor Presidente da Câmara explicou que se pretende com esta 

revogação é a incorporação na redação final da alteração ao número dois do 

artigo vinte, devido à alteração do montante associado à bolsa de formação.----

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação de dia 10 do 

corrente mês, aprovar o Regulamento do Programa Municipal para 

Desempregados e submetê-lo à apreciação do Órgão Deliberativo.-----------------

--- Sessão de Fevereiro da Assembleia Municipal :----------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que a sessão do mês 



 

 

 

 

de Fevereiro da Assembleia Municipal realizar-se-á dia 25 de Fevereiro às 17 

horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Aprovação em Minuta das Deliberações Integrantes desta Ata:------------  

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

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

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

--- Às doze 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 Sílvia Maria Romano da Silva que a 

elaborei.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------- ___________________________________---------------------------------------------
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