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 ------------------------------------------ ATA Nº. 19/2022 --------------------------------------- 

---Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 referiu ter conhecimento de que o 

carro de recolha do lixo, perde resíduos, perguntando se a situação está a ser 

avaliada. Referindo também se não será possível substituir os atuais 

contentores, por contentores subterrâneos.------------------------------------------------

--- O Senhor Vereador António Gomes informou que a viatura de recolha de 

resíduos foi reparada. O Senhor Presidente informou estar a ser preparada 

uma alteração de fundo na forma como são recolhidos os resíduos, quer os 

indiferenciados, quer os biorresíduos, quer os resíduos de construção e 

demolição. Disse ainda que prevê que todo o sistema esteja operacionalizado 

no início de 2023 e dará nota oportunamente do mesmo a esta Câmara. --------- 

---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 cinquenta e sete euros e 

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

--- Nos bancos setecentos e setenta mil duzentos e sessenta e cinco euros e 

noventa e nove cêntimos. ------------------------------------------------------------------------ 



  

---Operações Orçamentais: seiscentos e quarenta e dois mil cento e dois 

euros e quarenta e três cêntimos--------------------------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: cento e trinta e três mil trezentos e vinte e 

um euros e cinquenta e dois cêntimos. ------------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados no período de quinze a vinte e sete de 

Setembro de 2022: -------------------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de duzentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e cinco euros e 

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

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

---Exercício direito de preferência - Rua do Leitão nº. 1, Cabeço de Vide:--- 

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

--- Exercício direito de preferência - Rua engº. José Máximo de Castro 

Nery, 6-B , Fronteira:---------------------------------------------------------------------------- 

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

---Acordo de Colaboração por tempo determinado para a Execução de 

Trabalhos pelos Municípios à Águas do Alto Alentejo, E.I.M., S.A.. 

Aprovação e revogação da deliberação de 15/09/2022:-----------------------------

--- Presente documento supra referido que tinha sido aprovado na reunião 

anterior e que entretanto sofreu algumas alterações.------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara prestou alguns esclarecimentos sobre o 

assunto.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação de 15 de 

Setembro e aprovar o documento de Acordo de Colaboração por tempo 

determinado para a Execução de Trabalhos pelos Municípios à Águas do Alto 

Alentejo, E.I.M., S.A.., que será submetido à apreciação do Órgão Deliberativo. 

--- Lei das Comunicações Eletrónicas a aplicar em 2023:--------------------------

---Presente proposta para aprovação do percentual a aplicar relativos a direitos 

e encargos de implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 

equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços 

de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo dos domínios 

público e privado.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o percentual de 0, 25% a 

aplicar no ano de 2023, devendo a proposta ser submetida à apreciação do 

Órgão Deliberativo.-------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Participação Variável No IRS-2023:---------------------------------------------------- 

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

anexa ao livro de atas para aprovação de fixação da percentagem de 0% 

respeitante à Participação Variável no IRS para o ano de 2023.---------------------- 

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

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

--- Imposto Municipal sobre Imóveis- 2023:--------------------------------------------- 

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

anexa ao livro de atas para fixação dos valores de IMI para o ano de 2023.------

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

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

---Derrama 2023:----------------------------------------------------------------------------------

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

anexa ao livro de atas no sentido de ser concedida isenção de derrama para o 

ano de 2023.----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--- O Senhor Presidente da Câmara prestou esclarecimentos em relação a 

todas as propostas apresentadas no âmbito dos Imposto Municipais, 

justificando a opção de abdicar da receita, como apoio aos munícipes em face 

da conjuntura económica atual.----------------------------------------------------------------

----Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do mês de Setembro.--------- 

--- O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que a sessão ordinária 

do mês de Setembro da Assembleia Municipal se realizará 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 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.---------------------------------------------------------------------------- 
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