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 ------------------------------------------ ATA Nº. 8/2022 ---------------------------------------- 

---Aos treze dias do mês de abril 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 que no futuro se tente reativar 

a tradição da ida à Ribeira na segunda feira de Páscoa, que se tente dinamizar 

com a organização de um evento para atrair os munícipes. È uma tradição  que 

se foi perdendo ao longo do tempo.----------------------------------------------------------- 

---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.---- ---------------------------------------------------------------- 

--- Ata da reunião extraordinária de dia 1 de Abril de 2022:-----------------------

--- 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 três mil quinhentos e trinta e quatro euros e 

oitenta cêntimos . ----------------------------------------------------------------------------------- 

--- Nos bancos oitocentos e trinta e cinco mil novecentos e trinta e seis euros e 

nove cêntimos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: setecentos e vinte e seis mil seiscentos e 

noventa euros e oitenta e quatro cêntimos. ------------------------------------------------- 



  

---Operações não Orçamentais: cento e catorze mil oitenta euros e cinco 

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

--- Pagamentos efetuados  no período de vinte e três de Março a doze de 

Abril de 2022: --------------------------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de duzentos e setenta e sete mil seiscentos e setenta euros e 

cinco cêntimos.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---Dissolução da Associação Portalegre Distrito Digital:-------------------------- 

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

anexa ao livro de atas para aprovação da Dissolução da Associação Portalegre 

Distrito Digital.---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

---Exercício do Direito de preferência sobre compra de prédio sito na Rua 

das Flores nº. 49 em Cabeço de Vide:-----------------------------------------------------

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

--- Apoio Grupo Desportivo e Comunitário de Vale de Maceiras:----------------

--- Presente pedido do Grupo Desportivo e Comunitário de Vale de Maceiras 

para apoio a actividades culturais no período da Páscoa.------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar subsidio no montante de 

trezentos euros.------------------------------------------------------------------------------------

--- Apoio Páróquia de Cabeço de Vide- Festa em Honra de Nossa Sra. dos 

Anjos:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Presente pedido de apoio da Paróquia de Cabeço de Vide para a Festa 

Festa em Honra de Nossa Sra. dos Anjos, que se realiza na segunda-feira de 

Páscoa.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da banda para 

acompanhar a procissão no montante de seiscentos euros.--------------------------- 

--- Empreitada de Reabilitação  do Antigo Albergue de Cabeço de Vide - 

Alterações ao Projeto, trabalhos complementares  e trabalhos a menos.----

--- Presente para aprovação os documentos supra referidos.------------------------- 

--- A Câmara deliberou, por unanimidade: Aprovar as alterações ao projeto 

supra identificadas, nas quais se traduzem os trabalhos complementares e a 

supressão de trabalhos a menos descritas acima. ii. Ordenar a execução dos 
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trabalhos complementares à EE nos termos descritos; iii. Aceitar os preços 

unitários de trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no 

contrato no montante de 26. 720,80 euros (vinte e seis mil setecentos e vinte 

euros e oitenta cêntimos), acrescidos do IVA em vigor, nos termos 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 31.737,88€, (trinta e um 

mil setecentos e trinta e sete euros e oitenta e oito cêntimos) acrescidos do IVA 

em vigor, correspondentes a 12,85% do valor total de contrato, montante que 

resulta da soma de 26. 720,80 euros (vinte e seis mil setecentos e vinte euros e 

oitenta cêntimos), acrescidos do IVA em vigor, de trabalhos de espécie 

diferente dos previstos no contrato (art. 373 nº 1 al. b)) e 5. 017,08 euros (cinco 

mil e dezassete euros e oito cêntimos), acrescidos do IVA em vigor, de 

trabalhos da mesma espécie dos previstos no contrato (art. 373º nº1 al. a)), 

aprovando-se a minuta do contrato adicional que se junta em anexo o qual, 

após formalização nos termos do art. 375º do CCP. v. aprovar os trabalhos a 

menos identificados, no montante previsto no contrato correspondente a parte 

da rubrica 1.5 da LPU no valor de 9.569,20€ (nove mil quinhentos e sessenta e 

nove euros e vinte cêntimos), notificando a sua supressão à EE e deduzindo o 

respetivo valor ao preço contratual.----------------------------------------------------------- 

--- Abertura do concurso público da empreitada de Requalificação da 

Entrada Nascente de Fronteira- 2ª Fase:------------------------------------------------- 

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

anexa ao livro de atas referente Abertura do concurso público da empreitada de 

Requalificação da Entrada Nascente de Fronteira. 2ª Fase.---------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a abertura do concurso  

público referente à  empreitada de Requalificação da Entrada Nascente de 

Fronteira- 2ª Fase, bem como , delegar no Presidente da Câmara Municipal  de 

Fronteira todas as competências atribuídas pelo Código dos Contratos Públicos 

ao órgão competente para a decisão de contratar. Sem prejuízo do disposto na 

parte final no nº. 2 do artigo 69, nos termos do artº.109 nº. 1 do referido 

código.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Alteração da hora da segunda reunião Ordinária do mês de Abril:---------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, que a segunda reunião ordinária do 



  

mês de Abril se realize no dia 27 às nove horas, devendo ser publicados 

Editais.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 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.---------------------------------------------------------------------------- 

 -----------------------------___________________________________------------------

----------------------------____________________________________------------------

----------------------------____________________________________------------------

----------------------------____________________________________------------------

----------------------------____________________________________------------------

----------------------------____________________________________------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                                                                                                         Fl.108 
Câmara Municipal de Fronteira 

 
Reunião Ordinária de 13 de abril de 2022  

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 


