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 ------------------------------------------ ATA Nº. 3/2022 ---------------------------------------- 

---Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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.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 apresentou proposta para a 

elaboração de um projeto para promover as áreas de acolhimento empresarial 

de nova geração, com o objetivo de candidatar este projeto ao PRR e tornar a 

zona industrial mais atrativa e capaz de albergar novas empresas. Atender ao 

facto de estar a ser construído a nova linha férrea de Évora ao Caia/Elvas com 

ligação a Sines e a Plataforma Logística de Badajoz. É muito importante 

perceber e priorizar as tendências das empresas e criar condições atrativas 

para a instalação de novas empresas.------------------------------------------------------- 

Propôs também a realização de uma análise das possíveis candidaturas aos 

fundos comunitários nomeadamente na produção de energia renovável, dando 

exemplo de podermos criar incentivos à população para a obtenção de painéis 

ou simplesmente criar um gabinete de apoio para um maior esclarecimento 

sobre de que forma é possível adquirir painéis.------------------------------------------- 

---O Senhor Vereador Fernando Abegão voltou a mostrar disponibilidade para 

trabalhar em conjunto com a autarquia na transferência de competências, 

alertando para os pormenores quer financeiros quer de recursos humanos. 

Referiu ainda a importância da aposta em projetos que visem as novas 

tecnologias, assim como na recuperação do edifício sede do agrupamento e da 

construção de um estacionamento em frente à escola.---------------------------------- 



  

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que o PRR abriu candidaturas a 

novas Áreas de Acolhimento Empresarial por meio de convites direcionados a 

municípios específicos. Ou seja, o aviso de candidatura não permitia candidatar 

outros municípios que não os convidados, facto que terá estado relacionado 

com prévios financiamentos ao abrigo do Portugal 2020 e do QREN. Referiu, 

no entanto, que espera que futuros avisos, seja ao abrigo do PRR, seja ao 

abrigo do Portugal 2030, permitam ao Município de Fronteira apresentar 

candidatura para o financiamento de investimentos relacionados com a 

modernização das nossas zonas industriais.----------------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que o Município se encontra a 

preparar com a Agência Regional de Energia do Alto Alentejo, Areanatejo, uma 

candidatura a uma Comunidade de Energia Renovável no concelho, que visa 

precisamente a organização coletiva entre instituições e privados com vista a 

maximizar o potencial do autoconsumo.----------------------------------------------------- 

--- Por último, o Senhor Presidente da Câmara referiu que o Município vai 

assumir já em abril as competências nas áreas da Ação Social e Educação e 

que já promoveu as reuniões preparatórias quer com o Instituto de Segurança 

Social quer com a Diretora Regional de Educação. Referiu que é um desafio 

grande, especialmente na área da educação. Referiu que quanto às escolas do 

concelho o Ministério da Educação nunca investiu um cêntimo na sua 

reabilitação e conservação, tendo sido sempre o Município a realizar esses 

investimentos. No caso do edifício sede do Agrupamento de Escolas a situação 

exige particular preocupação face ao volume de investimento necessário, 

sendo certo que os fundos da descentralização contemplam apenas verbas 

residuais para esse efeito. Referiu ainda que a Direção Regional de Educação 

espera que hajam oportunidades de financiamento ao abrigo do Portugal 2030, 

situação que é preocupante para o Município considerando que normalmente 

os programas comunitários demoram algum tempo a ter execução no seu 

arranque.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---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 ------------------------------------------------------------- 
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--- Apresenta em caixa o saldo de dois mil quinhentos e quarenta e três euros e 

trinta e cinco cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------- 

--- Nos bancos quatrocentos e vinte mil cinquenta e seis euros e trinta e um 

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

---Operações Orçamentais: trezentos e dezanove mil oitocentos e cinquenta 

e nove euros e setenta cêntimos -------------------------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: cento e quatro mil trinta e nove euros e 

noventa e seis cêntimos  ------------------------------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados  no período de vinte e oito de Janeiro a oito de 

Fevereiro de 2022 : ------------------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de duzentos e um mil oitocentos e quarenta e oito euros e 

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

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

---Ato sujeito a ratificação- Acordo de colaboração celebrado com 

Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana:-----------------------------------------

--- Presente para ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara 

que conforme o disposto no nº. 3 do artº. 35º. do anexo I da Lei nº. 75/2013 de 

12 de Setembro, aprovou e assinou o acordo supra referido.--------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o ato praticado pelo Senhor 

Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Declarações para conhecimento no âmbito do artigo 15º. da Lei 8/2021:-

--- Presente as declarações supra referidas que aqui se dão por transcritas e 

ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de atas.---------------------------------------

--- A Câmara tomou conhecimento. As declarações serão enviadas ao Órgão 

Deliberativo para igual conhecimento.--------------------------------------------------------

---Águas do Alto Alentejo- Minuta de Adenda ao Contrato de Gestão 

Delegada:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Presente minuta de adenda ao Contrato de Gestão Delegada da empresa 

Águas do Alto Alentejo, que aqui se dá por transcrita e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de atas-----------------------------------------------------------------------------

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

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



  

--- Proposta para Alienação de Fogo sito no largo do Espírito Santo, 16 em 

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

--- Presente proposta do Senhor José Francisco Teixeira  Letras para compra 

do Fogo sito no largo do Espírito Santo, 16 em Fronteira.------------------------------

--- Acompanha o pedido proposta do Sr. Presidente da Câmara do seguinte 

teor:” Nos termos do Artigo 28.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio "Salvo se o 

contrário resultar da lei, da natureza ou do objeto do ato a praticar, o Estado, as 

regiões autónomas e as autarquias locais podem, para a prossecução de 

finalidades de política pública de solos, adquirir ou alienar bens imóveis ou 

direitos reais sobre eles incidentes, pelos meios previstos no direito privado, 

nomeadamente compra, venda ou permuta." Nos termos do art. 33º nº 1 al.g) 

da Lei nº 75/2013 de 12-09, compete à Câmara Municipal "Adquirir, alienar ou 

onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG". Considerando o estado 

de conservação do imóvel, bem como o facto de os anteriores procedimentos 

de hasta pública terem ficado desertos relativamente ao mesmo, propõe-se a 

venda direta pelo Valor Patrimonial Tributário do imóvel em causa, coincidente 

com a proposta dos requerentes de 28.927,00 euros (vinte e oito mil 

novecentos e vinte e sete euros). Mais se propõe que o pagamento seja 

efetuado integralmente no prazo de 20 dias após a notificação da deliberação, 

devendo o requerente proceder igualmente ao pagamento do respetivo IMT e 

juntar comprovativo para efeitos de agendamento da escritura de compra e 

venda.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a venda do fogo referido 

conforme a proposta.------------------------------------------------------------------------------ 

---Plano Diretor Municipal- Revisão:------------------------------------------------------- 

--- Presente informação dos Serviços técnicos que acompanha o processo para 

inicio de Revisão do Plano Diretor Municipal do Concelho de Fronteira.------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar:---------------------------------------

---O inicio do processo de revisão de acordo com o atrº. 76º. do RGIT;------------ 

---Os novos termos de referência da Revisão do PDM de Fronteira;---------------- 

--- O período de participação pública seja de quinze dias.------------------------------ 

--- Durante a discussão e votação do assunto seguinte ausentou-se da sala o 

Senhor Vereador Justino Dias por se considerar impedido de sobre ele se 

pronunciar.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---Protocolo de Colaboração Inserção de Pessoas em Contrato de 

Emprego e Inserção e Contrato de Emprego Inserção +:--------------------------

--- Presente proposta de Protocolo a celebrar com a Associação de 

Desenvolvimento Integrado Terras do Condestável para promover a Inserção 

de Pessoas em Contrato de Emprego e Inserção e Contrato de Emprego 

Inserção +.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- Regressou à sala o Sr. Vereador Justino Dias.---------------------------------------- 

---Atribuição de medalha de Ouro de Mérito Municipal:---------------------------- 

--- Presente proposta do Senhor Presidente da Câmara que aqui se dá por 

transcrita e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas para atribuição de 

medalha de ouro municipal ao Almirante António Maria Mendes Calado.----------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, conforme o 

disposto no Regulamento Municipal de Distinções Honorificas do Concelho.----- 

---Lojas nºs cinco e seis do Mercado Municipal de Cabeço de Vide- 

Alteração de denominação de empresa:-------------------------------------------------

--- Presente comunicação do arrendatário das lojas nºs 5 e 6 do Mercado 

Municipal de Cabeço de Vide dando conhecimento de Alteração da 

denominação da Empresa titular do contrato de arrendamento .---------------------

--- A Câmara tomou conhecimento, deve ser feita adenda ao contrato de 

arrendamento com indicação da nova denominação da empresa.------------------- 

--- 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 dezasseis 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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