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 ------------------------------------------ ATA Nº. 11/2022 --------------------------------------- 

---Aos trinta e um 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 Cecília Maria Fernandes Filipe Calado, 

coordenadora técnica . --------------------------------------------------------------------------- 

--- Antes da Ordem o Dia:----------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Vereador Fernando Abegão solicitou atenção para o perigo que 

constitui o parque infantil que está instalado nas Termas em Cabeço de Vide.---

--- O Senhor Presidente referiu que vai alertar o Presidente da Junta de 

Freguesia que é proprietária do espaço, e responsável pelo equipamento.-------- 

---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 três mil cento e vinte e sete euros e nove 

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

--- Nos bancos novecentos e vinte e quatro mil seiscentos euros e quarenta e 

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

---Operações Orçamentais: oitocentos e quatro mil quatrocentos e dezassete 

euros e cinquenta e quatro cêntimos --------------------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: cento e vinte e quatro mil seiscentos e nove 

euros e noventa e seis cêntimos.--------------------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados no período de dezasseis  a trinta de Maio de 

2022 : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- No montante de duzentos e noventa e sete mil seiscentos e dezasseis 

euros e oitenta e um cêntimos.-- --------------------------------------------------------------- 

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

---Exercício do Direito de Preferência Sitio das Ferrarias em Cabeço de 

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

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

--- Exercício do Direito de Preferência Sitio das Ferrarias em Cabeço de 

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

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

--- Exercício do Direito de Preferência Rua do Larache nº.22 em Fronteira:- 

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

---Exercício do Direito de Preferência Rua do Espírito Santo, 44 em 

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

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

--- Exercício do Direito de Preferência Rua D. Lucas de Portugal, 18 em 

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

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

---Exercício do Direito de Preferência Rua de Santo António, 2 em 

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

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

--- Exercício do Direito de Preferência Rua de São João, 16-A em Fronteira 

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

---Relatório Final da Empreitada de Requalificação da Entrada Nascente 

de Fronteira- Fase II:---------------------------------------------------------------------------- 

--- Presente documentos referidos em título que aqui se dão por transcritos e 

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

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e homologar o relatório final 

do júri do concurso bem como a adesão às respetivas conclusões; adjudicar a 

empreitada à Senpapor, Construções e Obras Públicas, Lda; aprovar a minuta 

do contrato de empreitada.---------------------------------------------------------------------- 

--- Implementação e Melhoria de Acessibilidades entre o Núcleo Urbano e 

o Agrupamento de Escolas em Fronteira:----------------------------------------------- 

--- Presente projeto de“: Implementação e melhoria de acessibilidades entre o 

núcleo urbano de Fronteira e o Agrupamento de escolas de Fronteira”.------------ 



                                                                                                                                                 Fl.114 
 

Câmara Municipal de Fronteira 
 

Reunião Ordinária de 31 de maio de 2022  
 

 

 

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o projeto apresentado bem 

como candidatura ao Programa de Intervenção na Via Pública (PIVP), no 

âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, Componente 3- Respostas 

Sociais ,Investimento RE-C03-i02: Acessibilidades 360.-------------------------------- 

--- Alteração da primeira reunião ordinária do mês de Junho de 2022:-------- 

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

mês Junho se realize no dia 9 às dezasseis horas e trinta minutos.----------------- 

--- 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, 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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