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------------------------------------------ ATA Nº. 20/2020 --------------------------------------- 

---Aos vinte e oito 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: ---------------------------------------------------------- 

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

---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 maioria com a abstenção do Senhor Vereador Pedro Lancha, por não ter 

estado presente na reunião.--- ------------------------------------------------------------------ 

--- Resumo Diário de Tesouraria ------------------------------------------------------------- 

--- Apresenta em caixa o saldo de cinco mil seiscentos e oitenta e quatro euros 

e noventa e cinco cêntimos. --------------------------------------------------------------------- 

--- Nos bancos quinhentos e dezasseis mil oitocentos e quarenta e nove euros 

e setenta e quatro cêntimos.--------------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: quatrocentos e sessenta e cinco mil duzentos e 

treze euros e dezanove cêntimos -------------------------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e 

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

--- Pagamentos efetuados no período de catorze a vinte e sete de Outubro 

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

--- No montante de trezentos e onze mil setecentos e oitenta e cinco euros e 

quarenta cêntimos --------------------------------------------------------------------------------- 

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



  

---Declaração de Interesse Municipal:----------------------------------------------------

--- Presente pedido de declaração de interesse Municipal em nome de Cristiano 

de Menezes para apresentação de projeto junto do IEFP para obter 

financiamento com vista a realizar um investimento em Vale de Maceiras na 

área da restauração..----------------------------------------------------------------------------- 

--- A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção do Senhor Vereador 

Pedro Lancha aprovar a declaração de interesse municipal. Este Senhor 

Vereador justificou o voto por entender que o Senhor Presidente da Câmara  

tem demonstrado utilizar levianamente o interesse municipal.------------------------ 

---Atribuição de Apoio Financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de 

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

--- Presente proposta do Sr. Presidente da Câmara que aqui se dá por 

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

financeiro  à Fábrica da Igreja Paroquial de Fronteira para obras de 

recuperação de  Igrejas em Fronteira, nomeadamente a Igreja Matriz e a Igreja 

do Sr. dos Mártires.-------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Vereador Pedro Lancha referiu que vota a favor o apoio financeiro 

para as obras de conservação que só peca pela demora. Vota contra qualquer 

delegação de poderes no presidente para gerir fundos e meios do Município, 

principalmente pela total falta de transparência que sempre tem demonstrado e 

que tem criado dúvidas quanto à salvaguarda do Interesse Municipal.-------------

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que a proposta incide apenas sobre 

a concessão do apoio financeiro o qual, após aprovado, é transferido para 

Fábrica Paroquial da Igreja em função do decurso da obra, ou por tranches 

mensais ou, no limite, por inteiro no início da obra e que é esta gestão da 

execução financeira do apoio que será gerida pelo Presidente da Câmara, aliás 

como é usual ocorrer nestas situações. -----------------------------------------------------

--- O Senhor Vereador Pedro Lancha referiu que não era o que estava a ser 

explicado que parecia constar da proposta e que nesse caso nem valia a pena 

ali vir expressamente referido.------------------------------------------------------------------

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

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



                                                                                                                                   Fl.41 
Câmara Municipal de Fronteira 

 
Reunião Ordinária de 28 de outubro de 2020  

 
 

 

 

--- 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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