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------------------------------------------ ATA Nº. 2/2021 ---------------------------------------- 

---Aos vinte e sete 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, apresentou requerimento que 

aqui se dá por transcrito e fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas 

referente ao programa concursal de assistente operacional na área de 

motorista no sentido de proceder à sua consulta.----------------------------------------- 

--- Questionou ainda acerca da vacinação de utentes com teste negativo em 

lares com surtos ativos.--------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que a norma da Direção Geral de 

Saúde apenas aponta a vacinação desses utentes depois de o surto ser 

considerado findo pela autoridade de saúde e que veda a vacinação a utentes 

que tenham testado positivo e que essa decisão é do delegado de saúde em 

qualquer circunstância.--------------------------------------------------------------------------- 

---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 dois mil e trinta e cinco euros e quarenta e 

sete cêntimos . -------------------------------------------------------------------------------------- 



  

--- Nos bancos setecentos e quarenta e dois mil setecentos e cinquenta euros e 

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

---Operações Orçamentais: seiscentos e setenta e cinco mil oitocentos e 

quarenta e quatro euros e sete cêntimos ---------------------------------------------------- 

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

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

--- Pagamentos efetuados  no período de treze a vinte e seis de Janeiro de 

2021: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de trezentos e vinte mil seiscentos e oitenta e três euros e 

quarenta e dois cêntimos ------------------------------------------------------------------------ 

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

---Atribuição do nome de João Luís Semedo ao Pavilhão gimnodesportivo 

municipal de Fronteira:------------------------------------------------------------------------- 

--- Presente proposta, subscrita por todos os membros do Executivo do 

seguinte teor :”Em reunião do executivo municipal realizada em 27 de janeiro 

de 2016 foi deliberado por unanimidade considerar o nome do Presidente João 

Luís Semedo para um espaço público do concelho.-------------------------------------- 

Na reunião do executivo municipal realizada a 13 de janeiro de 2021 veio o 

Vereador Pedro Namorado Lancha propor que esse espaço fosse o Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal de Fronteira, solução que merece consenso da 

parte de todo o elenco do executivo municipal, pelo que se propõe a deliberar 

nesse sentido.”--------------------------------------------------------------------------------------

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

--- O Senhor Vereador Pedro Lancha congratulou-se com a deliberação e 

solicitou que a Câmara possa opinar na preparação da cerimónia, 

nomeadamente data possível, placa alusiva e local a colocar.------------------------ 

---Ato sujeito a ratificação- medidas de apoio social excecionais no 

decurso da pandemia da infeção por Covid 19 durante o estado de 

emergência em 2021:---------------------------------------------------------------------------- 

--- Presente despacho do Senhor presidente que conforme disposto no nº. 3 do 

artigo 35º. Do anexo I da lei nº. 75/2013 de 12 de Setembro aprovou medidas 

de apoio social excecionais no decurso da pandemia da infeção por Covid 19 

durante o estado de emergência em 2021. O documento dá-se por transcrito e 

fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas.-------------------------------------------
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--- O Senhor Presidente da Câmara, procedeu a alguns esclarecimentos sobre 

o assunto.--------------------------------------------------------------------------------------------  

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o ato praticado pelo Senhor 

Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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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