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 ------------------------------------------ ATA Nº. 23/2022 --------------------------------------- 

---Aos trinta dias do mês de novembro 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 -------------------------------------------------- 

--- Ausente da reunião o Senhor Vereador 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 sugeriu que fosse feito balanço do 

evento 24.H.T.T. Entende que devia ser contratada empresa para fazer um 

estudo diagnóstico do evento para edições futuras, tentando quantificar 

receitas e despesas envolvidas. Perguntou quais os valores envolvidos no 

evento. Referiu ainda que em seu entender devia ser feito balanço no final de 

cada evento promovido pelo Município.------------------------------------------------------ 

--- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que os custos diretos  

envolvidos rondarão os cem mil euros. A estes acrescerão os trabalhos por 

administração direta, desenvolvidos pelos meios municipais.-------------------------

--- Informou ainda que este ano vamos ter alguns dados acerca dos resultados 

económicos do evento para o concelho, e que o melhor diagnóstico é aquele 

que é feito pelo próprio município que, em conjunto com o ACP, dispõem de 

todos os dados das diversas edições da prova.-------------------------------------------

---- Quem detém a organização da Prova 24. H. T.T é o ACP, sendo o 

Município de Fronteira parceiro na organização e operacionalização da Prova. 

Volvidos 24 Anos, as exigências atuais são muito diferentes de 1998, 

nomeadamente em termos ambientais, em termos de segurança ao circuito, de 

acessibilidades dos proprietários, e inclusivamente em termos de exploração 

de zonas de restauração em que o Município não é entidade apta a 



  

responsabilizar-se pelas condições de exploração de cada um dos 

comerciantes e segurança alimentar dos visitantes. A alteração de todo o 

enquadramento legal, ano após ano, obriga a sucessivas adaptações e só essa 

capacidade de adaptação tem permitido a realização do evento, que tem cada 

vez mais visitantes. Poder-se-á verificar se há algumas alterações que 

beneficiem o evento em si, nomeadamente criação de mais uma zona 

espetáculo, havendo no entanto a salvaguardar aumento de custos 

nomeadamente com a segurança e as garantias de salvaguarda do património 

dos proprietários que, por serem terrenos eminentemente agrícolas, receiam 

naturalmente ser prejudicados nas suas culturas e por incumprimento de 

medidas agroambientais. O evento depende de equilíbrios de interesses: do 

ACP, do município, das equipas, do público, dos proprietários. Todos têm 

interesse na realização do evento. Mas cada qual tem naturalmente, da 

perspetiva em que se encontra, formas diferentes de o encarar. O Município é 

a entidade agregadora de todos esses interesses e deve geri-los. Quando 

prescinda de um totalmente em detrimento de outro coloca o evento em causa. 

Equilíbrio é a palavra que se impõe. De resto, este ano tivemos um dos 

melhores anos de sempre e entre as duas zonas espectáculo voltaram a bater-

se recordes de espectadores. Ao final de quase um quarto de século do evento 

é sinal de vitalidade e de trabalho bem feito por todos os envolvidos. Havendo 

coisas certamente a melhorar, que sempre as há, tentaremos fazê-lo. É para 

isso que cá estamos .----------------------------------------------------------------------------- 

---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 quatrocentos e dezassete euros e 

oitenta cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Nos bancos oitocentos e sessenta e seis mil setecentos e setenta euros e 

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

---Operações Orçamentais: setecentos e trinta e oito mil cento e vinte e oito 

euros e cinquenta e quatro cêntimos. --------------------------------------------------------- 
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---Operações não Orçamentais: cento e trinta e quatro mil trezentos e 

sessenta euros e dez cêntimos ---------------------------------------------------------------- 

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

Novembro de 2022: ------------------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de trezentos e vinte e nove mil cinquenta e sete euros e 

quarenta e sete cêntimos.- ----------------------------------------------------------------------- 

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

---Exercício Direito de Preferência- Av. da Libertação, 65 em Cabeço de 

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

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

--- Exercício Direito de Preferência- Bairro de São Saturnino, 4 em Vale de 

Maceiras:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Exercício Direito de Preferência- Rua de São Miguel, 8 em Fronteira:----- 

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

---Centro Polivalente de Atividades Sociais de Fronteira- Prorrogação  de 

empreitada de construção.-------------------------------------------------------------------- 

--- Presente pedido da empresa Damião & Belo, solicitando prorrogação de 

prazo da empreitada de construção do Centro Polivalente de Atividades Sociais 

de Fronteira por noventa dias. Acompanha informação dos Serviços Técnicos 

segundo a qual nada obsta à aprovação do solicitado.----------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a prorrogação solicitada.------- 

--- Empreitada de Construção do Centro Polivalente de Atividades Sociais 

de Fronteira - Revisão de Preços Extraordinária:------------------------------------- 

--- Presente para aprovação revisão de preços extraordinária da empreitada de 

construção do Centro Polivalente de Atividades Sociais de Fronteira. 

Acompanha informação técnica sobre o assunto.-----------------------------------------

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

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

--- Proposta de Revisão Tarifária dos serviços de recolha e tratamento de 

resíduos sólidos urbanos para 2023:------------------------------------------------------

--- Presente proposta para revisão tarifária dos serviços de recolha e 



  

tratamento de resíduos sólidos urbanos para 2023, que aqui se dá por 

transcrita e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas.---------------------------

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

--- Mapa de pessoal para 2023:--------------------------------------------------------------

--- Presente proposta de Mapa de Pessoal da Autarquia  para o ano de 2023.--- 

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o mapa de pessoal 

apresentado e submetê-lo à apreciação do órgão Deliberativo.----------------------- 

--- Grandes Opções do Plano e Orçamento  para 2023:-----------------------------

--- Presente o documento supra referido que aqui se dá por transcrito e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de atas  . O Senhor Presidente da Câmara 

procedeu a algumas informações e esclarecimentos sobre o documento.---------

--- O Senhor Vereador Fernando Abegão entregou proposta que aqui se dá por 

transcrita e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas para inclusão de 

alguns temas no Orçamento nomeadamente na área do Turismo, Termalismo e 

Educação.--------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que o presente orçamento encontra-

se equilibrado e que algumas dessas propostas se encontram até parcialmente 

refletidas no documento. Mas o Orçamento municipal depende muito dos 

financiamentos comunitários, e sem o arranque do Portugal 2030 não é 

possível concretizar outros investimentos pelo que não é possível também 

acolher as propostas do Vereador Fernando Abegão.----------------------------------- 

--- A Câmara deliberou, por maioria com o voto contra do Senhor Vereador 

Fernando Abegão aprovar o documentos das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2023 e submetê-lo à apreciação do Órgão Deliberativo.----------  

--- 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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