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 ------------------------------------------ ATA Nº. 21/2022 --------------------------------------- 

---Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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, abordou a temática relacionada com 

o Projeto Erasmus+, onde explicou a importância deste projeto nas escolas e a 

sua implementação. Uma vez que o Agrupamento de Escolas de Fronteira não 

tem previsto qualquer candidatura a este tipo de projetos, o senhor vereador 

propôs que a Autarquia contratasse em conjunto com a escola uma empresa 

de consultadoria nesta matéria, sublinhando  que agora com novas 

competências na área da educação e como previsto no artigo 55º, que diz 

respeita ao conselho municipal de educação, que tem por objetivo a nível 

municipal, analisar e acompanhar o funcionamento do sistema educativo 

propondo as ações consideradas adequadas à promoção de maiores padrões 

de eficiência e eficácia do mesmo.------------------------------------------------------------ 

O Senhor Vereador de acordo a sua experiência profissional na área da 

educação nacional e internacional, propôs que sejam revistas as atividades 

realizadas no CIBA, no que respeita à educação, dando como exemplos 

atividades que realizou noutros países e que vão ao encontro da realidade 

escolar atual, fazendo com que o interesse por parte das escolas na realização 

de visitas ao CIBA aumente de forma muito significativa. Colocou-se ainda o 

Senhor Vereador ao dispor para agilizar este processo.------------------------------- 



  

---O Senhor Presidente da Câmara referiu que a participação no Programa 

Erasmus + é uma competência e decisão exclusiva do Agrupamento de 

Escolas de Fronteira e que, à semelhança de todos os programas em que o 

mesmo se envolve, o Município estará na disposição de apoiar. Referiu ainda 

que os Serviços Educativos do CIBA complementam a visita numa vocação 

mais pedagógica, direcionada à aprendizagem dos alunos em idade escolar, 

mas que naturalmente podem ser sempre objeto de melhorias e atualizações  .- 

---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 quatro mil seiscentos e quarenta e um euros 

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

--- Nos bancos um milhão trinta e dois mil quatrocentos e catorze euros e 

oitenta e sete cêntimos. -------------------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: novecentos e cinco mil noventa e um euros e 

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

---Operações não Orçamentais: cento e trinta e três mil duzentos e sessenta 

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

--- Pagamentos efetuados no período de dezanove a vinte e cinco de 

Outubro de 2022: ---------------------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de cento e vinte e quatro mil quatrocentos e cinco euros e 

vinte e nove cêntimos.----------------------------------------------------------------------------- 

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

---Exercício do direito de preferência - Rua Nova nº. 36 em Fronteira:-------- 

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

--- Exercício do direito de preferência - Rua Nova da Associação nº. 3 em 

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

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

---Exercício do direito de preferência - Rua nº.3 do Rossio do Espirito 

Santo, Cabeço de vide:------------------------------------------------------------------------- 

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer direito de preferência.---- 
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---Exercício do direito de preferência- Cerrado de São Pedro nº. 3 1º. Dtº, 

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

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

---Empreitada de Requalificação do Acesso Variante à EN 245, Norte de 

Fronteira - Revisão de preços:--------------------------------------------------------------- 

--- Presentes documentos de revisão de preços referentes à Empreitada de 

Requalificação do Acesso Variante à EN 245, Norte de Fronteira, acompanha 

informação dos Serviços Técnicos segundo a qual nada obsta à aprovação.-----

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

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

--- Termos de Parceria ABAE- Eco-Escolas- Ano letivo 2022-2023:-------------

--- Presente termos de parceria do Programa Eco-Escolas do qual o Município 

é parceiro.--------------------------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os termos de parceria 

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

--- 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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