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 ------------------------------------------ ATA Nº. 13/2022 --------------------------------------- 

---Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 

nove 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 perguntou quais os valores 

envolvidos na organização da Festa da Juventude.--------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que a contratação de alugueres 

e serviços é feito em conjunto para esse evento e para outros que ocorrem no 

concelho durante este período de verão, mas a fração da festa da juventude 

deverá corresponder a cerca de trinta mil euros, incluindo 23% do IVA.------------ 

--- O Senhor Vereador Fernando Abegão referiu que a Junta de Freguesia de 

Fronteira está a avançar com o projeto de uma Universidade Sénior e que em 

seu entender, seria importante que a Câmara se envolvesse no referido projeto 

no sentido de o alargar às outras freguesias do Concelho, tornando-o num 

projeto inter-freguesias, dando oportunidade a todos os munícipes de poder 

participar.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O senhor Vereador referiu ainda que um projeto desta natureza deve ter o 

apoio incondicional do Município, uma vez que se trata do superior interesse 

dos munícipes.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---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 dois setecentos e setenta e dois euros e 

cinquenta e nove cêntimos. ---------------------------------------------------------------------- 

--- Nos bancos um milhão sete mil quatrocentos e vinte sete euros e oitenta e 

dois cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: oitocentos e oitenta e cinco mil seiscentos e 

sessenta e três euros e oitenta e sete cêntimos. ------------------------------------------ 

---Operações não Orçamentais: cento e vinte e cinco mil oitocentos e trinta e 

seis euros e cinquenta e quatro cêntimos.--------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados no período de nove a vinte e sete de Junho de 

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

--- No montante de trezentos e quarenta e três mil novecentos e trinta e seis 

euros e quarenta e seis cêntimos. ------------------------------------------------------------- 

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

---Águas do Alto Alentejo - Minuta de Acordo de Cobrança para os 

Resíduos Sólidos Urbanos:------------------------------------------------------------------- 

--- Presente documento que aqui se dá por transcrito e fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de atas.----------------------------------------------------------------------------

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

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

---Águas do Alto Alentejo - Minuta de Acordo de Cessão de Posição 

Contratual:------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Presente documento que aqui se dá por transcrito e fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de atas.----------------------------------------------------------------------------

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

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

--- Exercício de Direito de preferência Rua D. Lucas de Portugal, 23 em 

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

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

--- Alienação de Habitação Social sita na Rua dos Combatentes, nº. 8 em 

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

--- Presente carta de Ana Paula Nisa Ferreira Macedo, arrendatária do imóvel 

supra referido, manifestando interesse na aquisição do mesmo.--------------------- 
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--- Acompanha o processo informação dos Serviços Administrativos, segundo o 

qual o valor patrimonial do imóvel é de vinte e nove mil novecentos e doze 

euros e cinco cêntimos.--------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alienação do imóvel pelo 

valor patrimonial supra referido..---------------------------------------------------------------  

--- Pedido de Bancas no Mercado Municipal de Fronteira:------------------------- 

--- Presente pedido de José António Centeio Ratinho para ocupação de bancas 

no Mercado Municipal de Fronteira entre Julho e Setembro.---------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência das bancas 

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

--- Integração do saldo de gerência de 2021 nos fundos disponíveis:---------

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

anexa ao livro de atas referente à integração do saldo  de gerência de 2021 

nos fundos disponíveis.---------------------------------------------------------------------------

---A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos 

apresentados.---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Revisão de Preços:------------------------------------------------------------------------------ 

--- Presente para aprovação documentos de Revisão de Preços da empreitada 

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

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de preços 

apresentada.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Revisão de Preços:------------------------------------------------------------------------------

--- Presente para aprovação documentos de Revisão de Preços  da empreitada 

de reabilitação  do Antigo Albergue em Cabeço de Vide .------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de preços 

apresentada.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Empreitada de Requalificação do Largo Heróis da Pátria em Fronteira- 

Revisão de Preços:------------------------------------------------------------------------------ 

--- Presente para aprovação documentos de Revisão de Preços  da empreitada 

de requalificação do Largo Heróis da Pátria em Fronteira .-----------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de preços 

apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 



  

--- Proposta de Regulamento do Centro de Recolha de Animais de 

Companhia do Concelho de Fronteira:--------------------------------------------------- 

--- Presente a proposta de Regulamento de Centro de Recolha de Animais de 

Companhia do Concelho de Fronteira que aqui se dá por transcrita e fica 

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

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

submete-lo o à apreciação da Assembleia Municipal.----------------------------------- 

--- Proposta para Constituição de Júri para recrutamento de dois 

dirigentes de terceiro grau - Chefe de Unidade de Aprovisionamento e 

Contratação Pública e Chefe de Unidade de Educação Cultura e Desporto 

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

anexa ao livro de atas para Constituição de Júri para recrutamento de dois 

dirigentes de terceiro grau - Chefe de Unidade de Aprovisionamento e 

Contratação Pública e Chefe de Unidade de Educação Cultura e Desporto.------

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

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

--- Proposta de fluxograma de atribuição de prestações Pecuniárias de 

carácter eventual – Serviço de atendimento e Acompanhamento social:----

--- Presente proposta supra referida, sobre a qual o Senhor Presidente prestou 

alguns esclarecimentos.--------------------------------------------------------------------------

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

--- Associação da Juventude de Vale de Seda- Apoio Festas de Verão:------ 

--- Presente pedido da Associação da Juventude de Vale de Seda , solicitando 

apoio financeiro para a realização das festas que se realizarão nos próximos 

dias 9 e 10 de Julho.------------------------------------------------------------------------------

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

montante de seis mil euros.--------------------------------------------------------------------- 

--- Aquisição de Serviços de Revisão Legal de Contas:----------------------------

--- Presente processo referente ao Procedimento supra referido.--------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos 

apresentados e submetê-los à apreciação do Órgão Deliberativo.-------------------

--- Assembleia Municipal - Sessão Ordinária de Junho:----------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que a reunião da 
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Assembleia Municipal do mês de Junho se realizara no dia 30 às 18.30 Horas.-

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

--- 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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