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 ------------------------------------------ ATA Nº. 19/2020 --------------------------------------- 

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

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: ---------------------------------------------------------- 

---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 . --------------------------------------------------------------------------- 

--- Ausente da reunião o Senhor Vereador Pedro Namorado Lancha, que 

enviou mail a justificar a falta, que foi considerada justificada.------------------------ 

---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 cinco mil duzentos e oitenta e quatro euros e 

trinta e oito cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------ 

--- Nos bancos quatrocentos e cinquenta e nove mil oitocentos e quarenta e 

dois euros e doze cêntimos. -------------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: Quatrocentos e sete mil oitocentos e onze euros 

e dezassete cêntimos.----------------------------------------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: Cinquenta e oito mil seiscentos e quinze 

euros e trinta e sete cêntimos ---------------------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados  no período de vinte e três de Setembro e treze 

de Outubro de 2020:------------------------------------------------------------------------------ 

--- No montante de quatrocentos e setenta e oito mil cento e cinquenta e sete 

euros e cinquenta e um cêntimos ------------------------------------------------------------- 

--- A Câmara tomou conhecimento------------------------------------------------------------ 
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---Ação Social Escolar - Ano Letivo 2020/2021:---------------------------------------

--- Presente proposta para aprovação de lista de alunos que beneficiam da 

Acção Social Escolar no ano letivo de 2020/2021.----------------------------------------

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

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

--- Fixação de preço de venda ao público da obra "Cabeço de Vide- 

Memórias Coletivas":---------------------------------------------------------------------------

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

anexa ao livro de atas, no sentido de ser fixado preço de venda ao público da 

obra “Cabeço de Vide- Memórias Coletivas.----------------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Câmara, prestou algumas informações sobre o 

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

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o valor de 18€ que é o preço 

praticado pela editora que produziu a obra.------------------------------------------------- 

--- Nomeação de representante do Município de Fronteira na Assembleia 

Geral das Águas do Alto Alentejo, EIM SA:--------------------------------------------- 

--- Presente proposta do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira que aqui 

se dá por transcrita e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas, no 

sentido de ser nomeado o Presidente da Câmara como representante do 

Município de Fronteira na Assembleia Geral das Águas do Alto Alentejo, EIM 

SA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- Protocolo de Parceria com a Associação de Desenvolvimento 

Integrado Terras do Condestável (ADI-TC)---------------------------------------------- 

--- Presente proposta de Protocolo que aqui se dá por transcrita e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas, protocoo que visa parceria entre o 

Município de Fronteira e a Associação de Desenvolvimento Integrado Terras do 

Condestável (ADI-TC) no âmbito do projeto de desenvolvimento local CLDS 4 

G--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a proposta de Protocolo 

apresentada.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Apoio Atletico Clube Fronteirense- Época Desportiva 2020/2021:----------

--- Presente pedido de Apoio do Atlético Clube Fronteirense para a Época 

Desportiva 2020/2021.----------------------------------------------------------------------------
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--- O Senhor Presidente da Câmara, prestou informações sobre o assunto.------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a concessão de apoio no 

montante até ao limite de quatro mil euros mensais, a avaliar com a mesma 

periodicidade em função das atividades efetivamente levadas a cabo pelo clube 

no contexto das instruções da DGS.---------------------------------------------------------  

--- 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 doze 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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