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Reunião Ordinária de 13 de janeiro de 2021  

 
 

 ------------------------------------------ ATA Nº. 1/2021 ---------------------------------------- 

---Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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 . --------------------------------------------------------------------------- 

--- Antes da Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Vereador José Mariano Marques perguntou se as medidas 

aprovadas para apoio às famílias irão ser alteradas.-------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que aguarda o anúncio das 

medidas a nível nacional.------------------------------------------------------------------------ 

--- O Senhor Vereador Pedro Lancha, na sequência da discussão havida na 

reunião anterior apresentou uma proposta que solicita seja incluída para 

análise e votação na ordem de trabalhos da próxima reunião do executivo. 

Propõe que seja dado ao Pavilhão Municipal de Fronteira o nome do ex- 

presidente da Câmara Municipal de Fronteira, Sr. João Luís Oliveira Semedo.-- 

---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 três mil e noventa e um euros e cinquenta 

cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Nos bancos quatrocentos mil quatrocentos e quarenta euros e sessenta e 

seis cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

---Operações Orçamentais: trezentos e trinta e quatro mil cento e onze euros 

e vinte e um cêntimos ----------------------------------------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: sessenta e nove mil quatrocentos e vinte 

euros e noventa e cinco cêntimos-------------------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados no período de dezasseis de Dezembro de 2020 

a doze de Janeiro de 2021: -------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de quatrocentos e dois mil quinhentos e trinta euros e 

quarenta cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

---Proposta Fundos de Maneio 2021:------------------------------------------------------ 

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

anexa ao livro de atas para constituição dos fundos de maneio para o ano de 

2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Aprovação em Minuta das Deliberações Integrantes desta Acta:----------  

Todas as deliberações integrantes da presente acta 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.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------- ___________________________________--------------------

--------------------------____________________________________--------------------

--------------------------____________________________________--------------------

--------------------------____________________________________--------------------

--------------------------____________________________________--------------------

--------------------------____________________________________--------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 

 

 

 


