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 ------------------------------------------ ATA Nº. 7/2022 ---------------------------------------- 

---Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dez 

horas, no Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Fronteira  serviços, 

reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no 

nº. 1 do artigo 41º.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 . --------------------------------------------------------------------------- 

---Empreitada de Requalificação da Entrada Nascente de Fronteira - Fase I 

Alteração ao projeto, trabalhos complementares e trabalhos a menos:------ 

--- Presente documentos referentes a alteração do projeto, trabalhos 

complementares e trabalhos a menos da empreitada de requalificação da 

Entrada Nascente de Fronteira- Fase I.------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente prestou esclarecimentos sobre o assunto.------------------

---A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar : i. aprovar as alterações ao 

projeto constantes da informação anexa; --------------------------------------------------- 

ii. Ordenar à adjudicatária a execução dos trabalhos complementares descritos 

na informação anexa, nos seus precisos termos, os quais se dão por 

integralmente reproduzidos;--------------------------------------------------------------------- 

iii. Aceitar os preços unitários de trabalhos complementares de espécie 

diferente dos previstos no contrato no montante de 41.691,69 euros, acrescidos 

do IVA em vigor, nostermos do art. 373 nº 1 al b) do CCP;----------------------------- 

iv. Aprovar os Trabalhos Complementares que resultam de circunstâncias 

imprevistas no contrato, com o valor de 69.247,85€, acrescidos do IVA em 

vigor, correspondentes a 9,15% do valor total de contrato, montante que resulta 

da soma de 41.691,69 euros, acrescidos do IVA em vigor, de trabalhos de 

espécie diferente dos previstos no contrato (art. 373 nº 1 al.b)) e 27.556,16 

euros, acrescidos do IVA em vigor, de trabalhos da mesma espécie dos 



  

previstos no contrato (art. 373º nº1 al. a), aprovando-se também a minuta do 

contrato adicional que a qual, após formalização nos termos do art. 375º do 

CCP, deve ser remetida ao Tribunal de Contas para efeitos de fiscalização 

sucessiva e concomitante nos termos do art. 47º nº 1 al. d) da LOPTC no prazo 

de 60 dias após o início da sua execução (art. 47º nº 2 LOPTC); v. aprovar os 

trabalhos a menos supra identificados, no montante previsto no contrato 

correspondente à rubrica 3.7.1.9 da LPU de 11.727,75€, notificando a sua 

supressão à adjudicatária e deduzindo o respetivo valor ao preço contratual.---- 

--- Reorganização de serviços e aprovação de organograma em virtude da 

transferência de competências nas áreas da ação social e educação: -------

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

anexa ao livro de atas para Reorganização de serviços e aprovação de 

organograma em virtude da transferência de competências nas áreas da ação 

social e educação.---------------------------------------------------------------------------------

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

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

--- Aprovação do mapa de pessoal em virtude da transferência de 

competências nas áreas da ação social e educação:-------------------------------- 

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

anexa ao livro de atas para Aprovação do mapa de pessoal em virtude da 

transferência de competências nas áreas da ação social e educação.--------------

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

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

---Delegação de competências no quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio da educação:----------------------------------------------- 

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

anexa ao livro de atas Delegação de competências no quadro de transferência 

de competências para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio da educação.---------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente prestou esclarecimentos sobre o assunto.------------------ 

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

--- Pedido de pagamento de sepultura perpétua em prestações:---------------- 
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--- Presente requerimento de João Luís Casqueiro, solicitando autorização para 

pagamento de compra de sepultura perpetua em prestações.------------------------

--- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o pagamento em dez 

prestações conforme o requerido.------------------------------------------------------------- 

--- 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 e trinta minutos, 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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