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 ------------------------------------------ ATA Nº. 20/2021 --------------------------------------- 

---Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, 

pelas catorze 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.do anexo I 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: -------------------------------------- 

--- Fernando Joaquim Ferreira Abegão ------------------------------------------------------ 

 --- Maria Rita Barroso Teixeira Rodrigues .------------------------------------------------ 

--- Justino António Pereira Peças Dias.------------------------------------------------------

--- Ausente da reunião por motivos de saúde, o Senhor Vereador António Velez 

Gomes , tendo a falta sido considerada justificada.-------------------------------------- 

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

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

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

--- O Senhor Vereador Fernando Abegão  perguntou quais as razões que 

levaram à não aceitação das transferência de competências no âmbito da 

educação.--------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que se deveu principalmente a 

razões financeiras, nomeadamente o valor previsto para obras de manutenção 

ser um valor fixo para todos os estabelecimentos, não tendo em consideração 

o tempo a que os mesmos foram construídos nem o estado de conservação de 

cada um, o que no caso do Concelho de Fronteira é injusto. Há que tentar 

defender enquanto se tem oportunidade, tentando reverter a situação antes da 

efetivação da transferência de competências.---------------------------------------------

--- O Senhor Vereador Fernando Abegão referiu que em seu entender quanto 

mais rápido se efetivar a transferência melhor para todos principalmente para a 

escola. Disponibilizando-se para ajudar e contribuir com a sua experiência 

enquanto diretor.-----------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara prestou mais alguns esclarecimentos sobre 

o assunto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---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 quinhentos e vinte e um euros e 

vinte e três cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------ 

--- Nos bancos setecentos e quarenta e um mil oitocentos e vinte e cinco euros 

e quarenta e cinco cêntimos.. ------------------------------------------------------------------ 

---Operações Orçamentais: seiscentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e 

cinquenta e quatro euros e dezoito cêntimos. ---------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: noventa e dois mil setecentos e noventa e 

dois euros e cinquenta  cêntimos--------------------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados no período de quinze de Setembro a vinte e 

seis de Outubro de 2021:----------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de setecentos e setenta e um mil quinhentos e setenta e três 

euros e quarenta e seis cêntimos. ------------------------------------------------------------- 

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

---Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios:---------------------

--- Presente para apreciação o processo referente ao Plano Municipal de 

Defesa da Floresta contra incêndios .--------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara procedeu à explicação da tramitação do 

processo.---------------------------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o os documentos 

apresentados que será submetido a inquérito público.----------------------------------

--- Ação Social Escolar - Ano Letivo 2021/2022:---------------------------------------

--- Presente para aprovação proposta no âmbito da Ação Social Escolar que 

aqui de dá por transcrita e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas, com 

base na informação prestada pela escola.--------------------------------------------------

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

produção de efeitos ao inicio do ano letivo 2021-2022.---------------------------------- 

---Acordo de Colaboração - Programa de generalização do Fornecimento 

de refeições escolares aos alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico:-------------

--- Presente Acordo de Colaboração a ser celebrado com o Agrupamento de 

Escolas de Fronteira no âmbito do  Programa de generalização do 
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Fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico, 

que aqui se dá por transcrito e fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas . 

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

---Transporte Escolar para os Estabelecimentos de Ensino Secundário- 

Ano Letivo 2021-2022:-------------------------------------------------------------------------- 

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

anexa ao livros de atas.--------------------------------------------------------------------------

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

produção de efeitos ao inicio do ano letivo 2021-2022.----------------------------------

--- O Senhor Vereador Fernando Abegão sugeriu que fosse verificada 

possibilidade de transporte de alunos que estão a frequentar aulas de musica 

em Sousel.-------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente referiu que haver possibilidade porque a rede de 

transporte existente ocupa todos os meios afetos ao transporte escolar.----------- 

--- Festival de Balões 2021:-------------------------------------------------------------------

--- Presente proposta para apoio ao Festival de Balões 2021, que se realizará 

em diversos Concelhos do Alto Alentejo, nomeadamente o de Fronteira, sendo 

já tradição a sua realização que só foi interrompida o ano passado devido à 

situação pandémica que se viveu.-------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no 

montante de seis mil euros à entidade organizadora do evento Alentejo sem 

Fronteiras- Clube de Balonisno.---------------------------------------------------------------- 

--- 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 dezasseis horas e trinta minutos 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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