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 ------------------------------------------ ATA Nº. 6/2022 ---------------------------------------- 

---Aos vinte e três dias do mês de março 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 propôs a reabilitação do anfiteatro, 

nomeadamente para voltar à reativação do cinema em Fronteira, tendo esta 

uma importância de caráter social, lúdica e de conhecimento permitindo o 

acesso a todos os munícipes  a esta atividade..-------------------------------------------

--- O Senhor Presidente informou que está a ser avaliada a possibilidade de 

aquisição de um sistema de cinema digital e a sua adaptação ao espaço, uma 

vez que o equipamento existente se encontra obsoleto .------------------------------- 

---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 mil novecentos e setenta euros e noventa e 

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

--- Nos bancos novecentos e setenta e quatro mil trezentos e sessenta e três 

euros e sessenta cêntimos . --------------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: oitocentos e sessenta e três mil seiscentos e 

trinta e três euros e setenta e três cêntimos------------------------------------------------- 



  

---Operações não Orçamentais: cento e catorze mil euros e setenta e oito 

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

--- Pagamentos efetuados no período de onze a vinte e dois de Março de 

2022: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de duzentos e vinte e dois mil duzentos e setenta e dois euros 

e sessenta e quatro cêntimos ------------------------------------------------------------------ 

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

---Lote nº. 8 do  Loteamento Fonte Nova em Fronteira:-----------------------------

--- Presente requerimento de Éric Bandola dos Santos solicitando que o lote nº. 

8 do loteamento Fonte Nove Nova, cuja venda foi inicialmente feita só em seu 

nome, seja realizada  em seu nome e da sua companheira Ana Margarida 

Malanho Monteiro.---------------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou , por unanimidade aprovar  a alienação, pelo preço de 

três mil seiscentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos e nas condições 

abaixo aprovadas para o Loteamento em causa, do lote de terreno número oito 

do Loteamento Municipal Fonte Nova, que constitui o prédio urbano, sito na 

freguesia e concelho de Fronteira, inscrito na respectiva matriz predial urbana 

sob o artigo 2734, descrito na Conservatória do Registo Predial de Fronteira 

sob o número 2320/20160921 da freguesia de Fronteira, a Eric Bandola dos 

Santos, com o NIF 237 196 921 e a Ana Margarida Malanho Monteiro com o  

NIF253805589.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---Terrasd‘Alter- Pagamento prestacional de Divida:--------------------------------

--- Presente requerimento da empresa Terras d’Alter solicitando autorização 

para pagamento de divida no montante de vinte e três mil e seiscentos euros 

em prestações.-------------------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de pagamento em 

cinquenta e nove prestações mensais a liquidar em conjunto com as rendas 

vicendas mensais.--------------------------------------------------------------------------------- 

---Águas do Alto Alentejo- Aquisição de prestação de serviços de fiscal 

único:-------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Presente informação da empresa Aguas do Alto Alentejo EIM , no sentido de 

ser aprovado a aquisição supra referida.----------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a aquisição de serviços 
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proposta e submeter os documentos apresentados à apreciação do órgão 

Deliberativo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

---1º. Torneio de Salto em Altura indoor Academia José Jacob:-----------------

--- Presente proposta para aprovar apoio à realização do evento supra referido 

em Fronteira.----------------------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar apoio logístico e pagamento 

de prémios conforme solicitado.---------------------------------------------------------------- 

--- Exercício do direito de preferência sobre o prédio sito na Rua dos 

Combatentes nº. 15 em Cabeço de Vide:-------------------------------------------------

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

--- Exercício do direito de preferência sobre o prédio sito no Rossio Rua 

nº. 8 atualmente designada por Rua das Flores nº. 23 em Cabeço de Vide:- 

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

--- Exercício do direito de preferência sobre o prédio sito no loteamento 

municipal de Vale de Seda lote 37:--------------------------------------------------------- 

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

--- Regulamento Interno do Serviço de atendimento e Acompanhamento 

Social (SAAS):-------------------------------------------------------------------------------------

--- Presente Regulamento Interno do Serviço de atendimento e 

Acompanhamento Social (SAAS) que aqui se dá por transcrito e fica arquivado 

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

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento apresentado 

e submetê-lo à apreciação da Assembleia Municipal.------------------------------------

--- Protocolo de Colaboração- Programa Formação + Próxima :-----------------

--- Presente minuta de protocolo a ser celebrado com a entidade Turismo de 

Portugal para implementação do Programa Formação + Próxima.-------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara procedeu a alguns esclarecimentos sobre 

o programa.------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- 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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