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 ------------------------------------------ ATA Nº. 6/2021 ---------------------------------------- 

---Aos vinte e quatro dias do mês de março 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 Presidente informou que devido à situação de confinamento vivida 

atualmente, as comemorações do Feriado Municipal serão realizadas através 

dos meios digitais, presencial haverá somente a cerimónia de deposição de 

coroa de flores junto ao padrão dos Atoleiros que será reduzida.-------------------- 

--- O Senhor Vereador Pedro Lancha apresentou a seguinte proposta:-------------

---” Na reunião de Câmara de 26 de Janeiro de 2021 foi aprovado por 

unanimidade a atribuição do nome do Presidente da Câmara Municipal de 

Fronteira João Luís Semedo ao Pavilhão Gimnodesportivo.---------------------------

--- O Feriado Municipal de Fronteira foi instituído no dia 6 de Abril por proposta 

do então Presidente João Luís Semedo.----------------------------------------------------

--- Proponho que no próximo dia 6 de abril, devido à atual situação de 

pandemia a caminhar para o desconfinamento, tenha lugar uma cerimónia 

singela com poucas presenças que não devem ir muito além da família do 

homenageado.--------------------------------------------------------------------------------------

--- Sugiro sejam colocadas duas placas, uma no exterior junto ao portão 

principal de entrada no pavilhão e outra no interior junto ao placar de jogos.-----

--- A cerimónia constaria do toque de clarim que marcaria um minuto de 

silêncio e o descerramento de uma das placas pelo filhos do João Luís 

Semedo.----------------------------------------------------------------------------------------------



  

--- Desta forma se perpetuava o trabalho do Presidente João Luís reconhecido 

por tantos Fronteirenses e se cumpria uma decisão da Câmara Municipal de 

Fronteira.---------------------------------------------------------------------------------------------

----Fronteira, 24 de Março de 2021”---------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Presidente referiu concordar da proposta, mas que deve ser 

verificada, antes da data, em que situação se encontram as obras de pintura do 

edifício que se iniciaram esta semana, sob pena de a referida cerimónia ser 

realizada sem a merecida dignidade se o pavilhão municipal não se encontrar 

com essas obras concluídas ou minimamente adiantadas.-----------------------------   

---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 mil setecentos e quarenta euros e nove 

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

--- Nos bancos setecentos e sessenta mil quarenta e três euros e cinquenta e 

nove cêntimos.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: seiscentos e noventa mil quinhentos e dezanove 

euros e cinquenta e cinco cêntimos.----------------------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: setenta e dois mil quinhentos e sessenta e 

quatro euros e treze cêntimos. ------------------------------------------------------------------ 

--- Pagamentos efetuados no período de dez a vinte e três de Março de 

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

--- No montante de duzentos e quarenta e dois mil trezentos e noventa e nove 

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

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

---Alienação do Lote n.8 do Loteamento Municipal da Lameira em Vale de 

Maceiras:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Presente requerimento de Sérgio Miguel Pires de Oliveira no sentido de lhe 

ser atribuído o lote número oito do Loteamento Municipal da Lameira, por 

adjudicação direta, ao abrigo do artigo13º. do respetivo regulamento de venda 

de lotes , pelo valor de seis mil cento e quarenta euros.--------------------------------

--- A Câmara deliberou por unanimidade, aceitar o proposto pelo requerente.---- 
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--- 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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