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 ------------------------------------------ ATA Nº. 14/2020 --------------------------------------- 

---Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, pelas dez 

horas, nos Serviços Educativos de 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: ---------------------------------------------------------- 

---Pedro Namorado Lancha.-------------------------------------------------------------------- 

---Manuel Caetano Baiona Neves -------------------------------------------------------------- 

--- António Velez Gomes  ----------------------------------------------------------------------- 

--- José Mariano Ventura Malheiro Mendes Marques------------------------------------ 

---A reunião foi secretariada por Cecília Maria Fernandes Filipe Calado, 

coordenadora técnica . --------------------------------------------------------------------------- 

--- Antes da Ordem do Dia:------------------------- -------------------------------------------

--- O Senhor Vereador Pedro Lancha referiu que esta Câmara não só é muito 

pobre de ideias, a avaliar pela presente ordem de trabalhos, como nem sequer 

aceita as propostas do Vereador José Mariano Marques de forma a aproveitar 

estes tempos mortos para em conjunto se estudar os problemas do Concelho. 

Mesmo assim o Senhor Presidente da Câmara sente-se no direito de 

apresentar queixa contra si ao Tribunal Administrativo de Castelo Branco por 

faltas injustificadas. Referiu que as vezes que faltou foi por necessidade de 

assistência médica ou, estando longe do Concelho, verificar que agendas deste 

género não justificavam a sua deslocação.-------------------------------------------------

--- O Senhor Vereador Pedro Lancha entregou novamente requerimento a 

solicitar cópia do Projeto da Ecopista Atoleiros Sulfúrea, justificando o seu 

pedido por ter dúvidas quer no desenrolar do concurso, quer na execução da 

obra.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara, referiu, relativamente ao reporte das faltas 

injustificadas do Vereador Pedro Lancha ao Ministério Público junto do Tribunal 

Administrativo de Castelo Branco, que ao menos o mesmo já serviu para que o 

Vereador Pedro Lancha viesse dar justificação acerca dessas ausências, 

notando uma alteração de atitude nessa matéria e agradecendo essa 



justificação uma vez que mais vale tarde do que nunca. Mais referiu que, do 

seu ponto de vista, é uma falta de respeito para com o Município, para com o 

órgão Executivo que integra e os respetivos membros faltar sem avisar e não 

dar qualquer justificação para o efeito.-------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara, referiu ainda, em relação às propostas 

apresentadas pelo Senhor Vereador José Mariano foram aceites e debatidas 

quando colocadas.-------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Vereador Pedro Lancha referiu que falta de respeito pela Câmara 

é esconder a essência de todos os assuntos mais importantes e negar toda a 

informação que é solicitada. Falta de respeito pelo Concelho é fazer uma 

navegação à vista, aproveitando somente aquilo que vai surgindo sem nunca 

ter a preocupação com o futuro do Concelho.----------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que, tal como tem vindo a fazer 

noutras ocasiões, não responde a este tipo de intervenções do Vereador Pedro 

Lancha.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

---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 três mil cento e cinquenta e seis euros e 

trinta cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Nos bancos setecentos e vinte e três mil seiscentos e sessenta e cinco 

euros e sessenta e cinco cêntimos ------------------------------------------------------------ 

---Operações Orçamentais: seiscentos e setenta e dois mil cento e vinte e 

quatro euros e dezanove cêntimos.---- ------------------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: cinquenta e cinco mil novecentos e noventa 

e sete euros e setenta e seis cêntimos.------------------------------------------------------ 

--- Pagamentos efetuados  no período de oito a vinte e  um de Julho de 

2020: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de cento e setenta e um mil seiscentos e vinte e nove euros e 

trinta e três cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------ 

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