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 ------------------------------------------ ATA Nº. 22/2021 --------------------------------------- 

---Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas 

nove 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: ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

--- O Senhor Vereador Fernando Abegão propôs que  para análise sobre os 

impactos económicos e sociais do evento do 24 horas TT vila de Fronteira, 

deve fazer-se um estudo de avaliação através de uma empresa especializada 

ou um grupo de trabalho com experiência na área, sobre as diversas áreas que 

abrangem a realização deste evento, o impacto que tem e os aspetos a 

melhorar  apresentado uma análise swot. Deve ser analisado o impacto 

económico, a promoção do concelho e todo o aproveitamento que pode ser 

retirado deste mesmo evento, podendo criar-se outros eventos em simultâneo 

O Senhor Presidente referiu que o Município empenha toda a sua capacidade 

operacional na preparação e realização do evento, não sendo possível 

organizar outras atividades simultâneas. Referiu ainda que a referida avaliação 

do impacto do evento é e deve ser sempre efetuada pelo próprio Município, 

porque essa é uma das suas funções neste e em todos os eventos. Referiu 

ainda que a promoção do concelho é um trabalho que deve ser feito todos os 

dias, mas que em diversas edições foi disponibilizado um stand institucional do 

Município para a promoção do concelho durante o evento, que acabou por não 

captar a atenção do público que vem claramente com as suas atenções 

concentradas na prova.--------------------------------------------------------------------------- 

---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 três mil trezentos e sessenta e sete euros e 

vinte e três centimos. ------------------------------------------------------------------------------ 

--- Nos bancos quinhentos e oitenta e cinco miltrezentos e trinta e sete euros e 

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

---Operações Orçamentais:quatrocentos e noventa e três mil quatrocentos e 

sessenta e quatro euros e setenta e nove cêntimos: ------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: noventa e seis mil duzentos e trinta e nove 

euros e noventa e sete cêntimos --------------------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados  no período de dez a vinte e nove de Novembro 

de 2021:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de  quinhentos e onze mil setecentos e trinta e sete euros e 

nove cêntimos -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---Liberação de Garantia Bancária:--------------------------------------------------------

--- Presente processo referente a liberação de garantia bancária de obras que 

remontam ao ano de 1989.----------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente prestou algumas informações sobre o assunto.-----------

---- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a libertação da Garantia 

solicitada.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Exercício Direito de preferência - Zona Industrial de Cabeço de Vide.----

--- Presente requerimento de Luís Filipe Nascimento Vitorino, para que a 

Câmara se pronuncie sobre exercício de direito de preferência a exercer sobre 

negocio de compra e venda sobre lote e construção existente no lote    da Zona 

Industrial de Cabeço de Vide.-------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência 

--- Contrato de transporte CIMAA e Rodoviária:--------------------------------------- 

--- Presente para aprovação minuta de contrato a ser celebrado entre a 

Câmara Municipal a Comunidade Intermunicipal (CIMAA) e a Rodoviária do 

Alentejo, para carreira diária que assegura o transporte de alunos do Concelho 

para Portalegre com paragem em Alter do Chão. ----------------------------------------



 

 

 

 

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

submetê-lo à apreciação do órgão Deliberativo.------------------------------------------- 

----Programa Creche Gratuita no Município de Fronteira:--------------------------

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

anexa ao livro de atas, para aprovação do programa creche gratuita no 

Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

submete-la à apreciação da Assembleia Municipal.-------------------------------------- 

---Lei das Comunicações Eletrónicas:----------------------------------------------------

--- Presente proposta para aprovação do percentual a aplicar relativos a direitos 

e encargos de implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 

equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços 

de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo dos domínios 

público e privado.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o percentual de 0, 25% a 

aplicar no ano de 2022, devendo a proposta ser submetida à apreciação do 

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

--- Redução de taxas de ocupação de rendas nos espaços municipais:------

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

anexa ao livro de atas que para a edução de taxas de ocupação nos mercados 

municipais.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

submete-la à apreciação da Assembleia Municipal.-------------------------------------- 

---Fixação de taxa de IMI Para 2022:-------------------------------------------------------

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

anexa ao livro de atas para fixação dos valores de IMI para o ano de 2021.------

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

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

---Derrama:------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Presente proposta para aprovação da Derrama em 2022--------------------------- 

--- Isenção de Derrama para Sujeitos Passivos cujo Volume de Negócios, em 

2021, seja igual ou inferior a 150.000.00 euros, de aplicação oficiosa;-------------- 

--- O Lançamento da taxa de derrama de de 1,5% para os restantes sujeitos 

passivos que cumpram as condições da lei.------------------------------------------------



 

 

 

 

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

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

---Participação Variável no IRS para 2022:-----------------------------------------------

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

anexa ao livro de atas para aprovação de fixação da percentagem de 2%, 

respeitante à Participação Variável no IRS para o ano de 2022.---------------------- 

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

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

---Alteração ao regulamento da Organização, Estrutura e funcionamento 

dos Serviços Municipais:----------------------------------------------------------------------

--- Presente para aprovação proposta de Alteração ao regulamento da 

Organização, Estrutura e Funcionamento dos Serviços Municipais que aqui se 

dá por transcrita e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas.------------------ 

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

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

---Proposta de Mapa de Pessoal 2022:----------------------------------------------------

--- Presente para aprovação a proposta de mapa de pessoal do município para 

2022 que aqui se dá por transcrita e fica arquivada em pasta anexa ao livro de 

atas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--- Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2022:------------------------------ 

--- Presente para apreciação e aprovação o documentos das Grandes Opções 

do Plano e Orçamento para 2022 que aqui se dá transcrito e fica arquivado em 

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

--- O Senhor Vereador Fernando Abegão referiu que na sua opinião no plano 

de investimentos a Câmara precisa de contemplar a reabilitação do edifício 

sede do concelho, sendo o valor apresentado no orçamento um valor residual 

para obras de manutenção. Com a necessidade de redimensionamento os 

serviços municipais, com a reorganização do mapa de pessoal proposta e 

nomeadamente as responsabilidades que vamos receber  na área social, da 

saúde e da educação, é de todo importante redimensionar os atuais gabinetes 

e criar novos. O Município fez a aquisição do edifício da Rua dos Trigueiros 

portas nº11 e nº 9 anexa ao edifício da câmara, propõe-se a análise da compra 



 

 

 

 

do edifício com os nºs 3 e 9  da mesma rua, ficando toda a envolvente aos 

paços do concelho  a pertencer ao município.--------------------------------------------- 

Propôs ainda a atribuição de mais 20 euros por utente do cartão do idoso, 

considerando que os 150 euros para muitos idosos são insuficientes, para 

alguns idosos e outros não usufruem de todo o montante, fazendo assim um 

equilíbrio de valores,   o valor atual para os seiscentos utentes são noventa mil 

euros, sendo que em  2020 o encargo foi de cinquenta mil euros.------------------- 

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

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

--- Alteração da primeira reunião ordinária do mês de Dezembro de 2021:--

--- Devido ao facto de a data prevista para a primeira reunião ordinária do mês 

de Dezembro coincidir com o feriado nacional, a Câmara deliberou, por 

unanimidade que a mesma se realize no dia 7 de Dezembro de 2021, devendo 

ser publicados Editais.---------------------------------------------------------------------------- 

--- Intervenção do público:--------------------------------------------------------------------

--- Estava presente na sala o Senhor Jorge Marques, presidente da Concelhia 

do Partido Socialista e membro eleito para a assembleia Municipal, 

apresentando saudações a todos os eleitos, fazendo votos de bom trabalho 

para todos, disponibilizando-se para colaborar.------------------------------------------- 

--- Em relação ao orçamento que foi enviado para cumprimento do Estatuto do 

Direito de Oposição concorda com a proposta apresentada pelo Vereador 

Fernando Abegão referente ao Cartão do Idoso. Entende ainda que a 

Estratégia Local de Habitação é um programa muito importante que deverá ter 

execução o mais rapidamente possível. Referiu ainda a necessidade de ser 

criado um regulamento para os funcionários municipais no âmbito da Higiene e 

Segurança no Trabalho. Abordou ainda a situação da falta de médicos no 

Concelho, sabendo no entanto que isso não depende da Autarquia 

diretamente.-----------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara informou que tem mantido contactos com a 

ULSNA e junto da tutela, tendo inclusivamente disponibilizado condições para 

alojamento e outros incentivos aos médicos, no sentido de contribuir 

ativamente para ser solucionado o assunto, constatando porém que até agora 

não foi encontrada qualquer solução pela ULSNA. Referiu que vai continuar a 

insistir.------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

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

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

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

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

--- Às onze 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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