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 ------------------------------------------ ATA Nº. 10/2022 --------------------------------------- 

---Aos dezasseis dias do mês de maio 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 Sílvia Maria de Brito Machado, Técnica 

Superior. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- O Senhor Vereador Fernando Abegão solicitou informações sobre a Festa 

da Juventude. O Senhor Presidente da Câmara prestou as informações 

solicitadas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Vereador Fernando Abegão questionou se existe alguma 

intervenção proposta para o Castro de Cabeço de Vide, dada a relevância do 

monumento histórico, foi sugerido a restauração do mesmo, propôs ainda um 

projeto que visasse uma construção em madeira à volta do Castro e servindo 

de miradouro na sua envolvência. Foi ainda sugerido que se realizassem 

atividades dentro do Castro, como eventos medievais e outros de natureza 

cultural. Foi ainda proposto que se devia começar a preparar um evento 

relacionado com o 6 de abril e a época medieval, com a participação da escola 

e das associações locais, e sugeriu algumas intervenções e atividades 

possíveis, o Senhor Vereador questionou ainda sobre os Terrenos envolventes 

à forca em Cabeço de Vide e sugeriu que esta fosse alvo de intervenção e de 

acesso aos visitantes, dinamizando algumas atividades, dado simbolismo 

Histórico que a mesma detém, sugerindo também atividades de dinamização 

referentes à forca em Cabeço de Vide.------------------------------------------------------ 

---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 oitocentos e trinta e três euros e oitenta 

e seis cêntimos . ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Nos bancos um milhão cento e oito mil seiscentos e vinte e um euros e sete 

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

---Operações Orçamentais: novecentos e noventa e dois mil setecentos e 

oitenta e um euros e oitenta e dois cêntimos ----------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: cento e vinte mil novecentos e setenta e três 

euros e onze cêntimos ---------------------------------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados  no período de vinte e sete de Abril a treze de 

Maio de 2022: --------------------------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de quinhentos e catorze mil setecentos e quarenta e dois 

euros e oitenta e oito cêntimos.----------------------------------------------------------------- 

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

---Exercício Direito de preferência Rua do Espírito Santo 44 em Cabeço de 

Vide:---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---Exercício Direito de preferência Rua do Espírito Santo 48  em Cabeço 

de Vide:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Exercício Direito de preferência Rua Nossa Sra da Vila Velha nº.37 em 

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

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

--- Exercício Direito de preferência Rua Sra. Santana, 9  em Cabeço de 

Vide:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Exercício Direito de preferência Rossio Rua nº.3  em Cabeço de Vide:--- 

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

--- Exercício Direito de preferência Horta da Arrociada em Cabeço de Vide: 

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

---Exercício Direito de preferência Rua de Avis n.31 em Fronteira:------------- 
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--- A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer direito de preferência.---- 

--- Prédio sito na Rua dos Combatentes nº.30 em Cabeço de Vide:------------

--- Presente requerimentos de Maria de Fátima Veiga Pascoal, Mariana Teresa 

Guerra Banza Veiga Pascoal e Hugo Alexandre Guerra Veiga Pascoal co- 

proprietários do prédio sito na Rua dos Combatentes nº. 30 em Cabeço de Vide 

na freguesia de Cabeço de Vide, concelho de Fronteira, inscrito na matriz sob o 

artigo da referida freguesia sob o número 1497 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o número 456, solicitando emissão de certidão 

comprovativa de  que foram cumpridos os prazos de construção previsto no 

Regulamento que define as condições de alienação do Loteamento em que o 

prédio está inserido, bem como  autorização de  cancelamento do direito de 

reversão a favor do Município-------------------------------------------------------------------------------- 

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o requerido.-----------------------

---Alteração da segunda reunião Ordinária do mês de Maio:---------------------

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

mês de Maio de realize no dia 31 às nove horas.----------------------------------------- 

--- 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 quinze e trinta 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 Sílvia Maria de Brito 

Machado que  a elaborei.------------------------------------------------------------------------ 
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