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 ------------------------------------------ ATA Nº. 20/2022 --------------------------------------- 

---Aos dezanove dias do mês de outubro 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 referiu que devia ser avaliada a 

possibilidade de otimizar o evento das 24 H. T.T., seja para o Município, 

população, tecido empresarial local, associações etc. de forma a que se 

consiga desenvolver mais e melhor não só o próprio evento como criar outros 

em simultâneo. À semelhança de outros anos o Sr. Vereador sugeriu que fosse 

dada a hipótese de exploração de estacionamento aos Bombeiros Voluntários 

de Fronteira, uma vez que existem voluntários que poderão ajudar na 

operacionalização desta “exploração” Sugerindo ainda que se experimentasse 

fazer um ou mais eventos em simultâneo nas outras freguesias, mais 

especificamente em Cabeço de Vide, que permitiria circulação de pessoas pelo 

Concelho. Alegando que estes eventos iriam descentralizar a massificação de 

pessoas em volta da pista, satisfaziam os acompanhantes dos amantes do 

Todo o Terreno e atrairiam outro tipo de público.----------------------------------------- 

--- O Senhor vereador Fernando Abegão, reiterou à semelhança do que tinha já 

sugerido no ano transato, que era de extrema importância o desenvolvimento 

de um estudo que permitisse viabilizar a implementação de uma pista 

permanente de Todo o Terreno com infraestruturas fixas, aproveitando a fama 

que o nosso concelho tem nestas modalidades criando uma dinâmica 

permanente, podendo atrair outro tipo de investimentos e empresas. Este 

projeto pode ser implementado em terrenos alugados ou inclusivamente 



  

adquiridos pelo município, não tendo propriamente que ser usada a pista do 24 

horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara, referiu que já foi feita a experiência das 

receitas do estacionamento reverterem a favor dos Bombeiros Voluntários, 

sendo de facto mais uma fonte de receita que nunca será demais. 

Naturalmente o Município esteve e estará sempre disponível para que tal se 

volte a repetir, mas compreende que a cobrança envolve meios humanos e 

logísticos num fim-de-semana em que os Bombeiros são bastante solicitados e 

têm toda a capacidade afecta ao evento. Por outro lado, referiu que o Município 

permite que os bombeiros explorem os espaços ocupados pelos bares e 

restaurantes do evento como método alternativo de angariação de receita a 

título de donativo. Em relação à realização de um evento simultâneo entende 

que a existência de eventos complementares promovida pelo Município deve 

ser em espaço contíguo às zonas espectáculo, como adicional à prova e 

sempre como meio de atrair mais público ou de ali o manter durante mais 

tempo, devendo os particulares, os empresários locais, aproveitar a presença 

massiva de público para divulgarem e dinamizarem os seus negócios, sendo 

que o município lhes disponibiliza gratuitamente espaços para o efeito junto às 

zonas espetáculo da prova.--------------------------------------------------------------------- 

---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 quatro mil trezentos e trinta e quatro euros e 

dezanove cêntimos . ------------------------------------------------------------------------------- 

--- Nos bancos um milhão quarenta e quatro mil oitenta e sete euros e noventa 

e cinco cêntimos ----------------------------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: novecentos e dezasseis mil trezentos e setenta e 

dois euros e cinquenta e oito cêntimos ------------------------------------------------------ 

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

e nove euros e cinquenta e seis cêntimos --------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados no período de vinte e oito de Setembro a 

dezoito de Outubro de 2022: ------------------------------------------------------------------ 
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--- No montante de cento e sessenta e dois mil cento e seis euros e setenta e 

três cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---Exercício Direito de Preferência- Rua da Lagoa, 9-11 em Fronteira:-------- 

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

---Exercício Direito de Preferência- Rua Francisco Louro e Félix, 19 em 

Fronteira.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Festival Internacional de Balões de Ar Quente:------------------------------------

--- Presente proposta para apoio do Festival Internacional de Balões de Ar 

Quente que se realizará no Distrito entre os dias 4 e 13 de Novembro.------------ 

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar apoio no montante de sete 

mil euros como subsidio à Alentejo sem Fronteiras, entidade que organiza o 

Festival.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Vereador Fernando Abegão referiu que a escola de pilotos de ar quente e 

a empresa de balões de ar quente Publibalão sediada em Fronteira deve ser 

alvo de análise de forma a se poder potenciar em termos turísticos e 

económicos a existência destas valências no nosso Concelho.----------------------- 

--- 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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