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------------------------------------------ ATA Nº. 7/2021 ----------------------------------------- 

---Aos catorze dias do mês de abril 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: ---------------------------------------------------------- 

--- Manuel Caetano Baiona Neves ------------------------------------------------------------- 

--- António Velez Gomes  ----------------------------------------------------------------------- 

--- José Mariano Ventura Malheiro Mendes Marques------------------------------------ 

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

enviou mail a comunicar a ausência. A falta foi considerada justificada.------------ 

---A reunião foi secretariada por Cecília Maria Fernandes Filipe Calado, 

coordenadora técnica . --------------------------------------------------------------------------- 

--- Antes da Ordem do Dia:-------------------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para referir que 

infelizmente não foi possível levar a cabo a cerimónia de homenagem ao 

Presidente João Luís Semedo no feriado municipal uma vez que o pavilhão 

gimnodesportivo se encontrava afecto a vacinação nesse dia e porque o estado 

em que se encontrava em função das obras de conservação não ofereceria a 

dignidade necessária e merecida à cerimónia.------------------------------------------- 

---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 três mil setecentos e trinta e sete euros e 

trinta e dois cêntimos .----------------------------------------------------------------------------- 

--- Nos bancos seiscentos e setenta e sete mil quinhentos e quarenta euros e 

três cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: seiscentos e nove mil novecentos e noventa e 

oito euros e catorze cêntimos ------------------------------------------------------------------- 



  

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

nove euros e vinte e um cêntimos.------------------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados  no período de 24 de Março a 13 de Abril de 

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

--- No montante de cento e setenta e um mil oitocentos e dezasseis euros e 

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

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

---Ato sujeito a ratificação - Prorrogação das medidas de apoio social 

excecionais no decurso da pandemia da infeção por COVID- 19 durante o 

Estado de Emergência em  2021:-----------------------------------------------------------

--- Presente para ratificação o despacho do Senhor Presidente que conforme o 

disposto no nº. 3 do artigo 35º. do anexo à lei nº.75/2013 de 12 de Setembro, 

autorizou a prorrogação das medidas de apoio social excecionais no decurso 

da pandemia da infeção por COVID- 19 durante o Estado de Emergência em  

2021 a vigorar durante o mês de Abril de 2021.-------------------------------------------

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

Presidente. Deverá ser dado conhecimento do despacho à Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Medidas de apoio à economia e comércio local no decurso da 

pandemia da infeção por COVID- 19 durante o Estado de Emergência em  

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

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

anexa ao livro de atas, referente a Medidas de apoio à economia e comércio 

local no decurso da pandemia da infeção por COVID- 19 durante o Estado de 

Emergência em  2021.----------------------------------------------------------------------------

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

qual deverá ser dado conhecimento à Assembleia Municipal.------------------------- 

--- Abertura do procedimento da Empreitada de construção do Centro 

Polivalente de Atividades Sociais de Fronteira:--------------------------------------- 

--- Presente documentos referentes Abertura do procedimento da Empreitada 

de construção do Centro Polivalente de Atividades Sociais de Fronteira.----------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a abertura do concurso 

público com vista à celebração de contrato de empreitada, aprovar o programa 

de procedimento e caderno de encargos respetivos bem como as demais 
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peças processuais e aprovar o júri do procedimento, bem como, o gestor do 

contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Abertura do Procedimento-Empreitada de beneficiação do CM 

C1/EN372 (desclassificada) entre Vale de Maceiras e o IP2- Veiros:----------- 

--- Presente documentos referentes Abertura do Procedimento-Empreitada de 

beneficiação do CM C1/EN372 (desclassificada) entre Vale de Maceiras e o 

IP2- Veiros.------------------------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade:--------------------------------------------------

1.Autorizar a realização da despesa com e decidir contratar, conforme proposto 

e em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-

Lei 197/99, de 8 Junho, em articulação com o estabelecido no n.º 1 do Art.º 

36.º e n.º 3 do art.º 39.º, ambos do Código dos Contratos Públicos (CCP), na 

sua atual redação;----------------------------------------------------------------------------- 

2.Autorizar a escolha do procedimento de Concurso Público, de acordo com o 

preconizado na alínea b) do artigo 19º em articulação com o art.º 38º, ambos 

do Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação;------------------------------ 

3.Aprovar as peças do procedimento, nomeadamente o Anúncio, o Programa 

de Concurso, o Caderno de Encargos e Projeto de Execução;------------------------ 

4.Aprovar o júri do procedimento proposto na informação e indicado em 

conformidade com o Acordo de Agrupamento de Entidades Adjudicantes;-------- 

5.Aprovar a designação o Gestor de Contrato.-------------------------------------------- 

---Acordo de Colaboração entre o Município de Fronteira e a Santa Casa 

da Misericórdia de Cabeço de Vide no âmbito do ensino pré-escolar no 

ano letivo de 2020/2021:------------------------------------------------------------------------ 

--- Presente acordo de colaboração entre o Município de Fronteira e a Santa 

Casa da Misericórdia de Cabeço de Vide no âmbito do ensino pré-escolar no 

ano letivo de 2020/2021.-------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o documento apresentado.-- 

--- Aprovação das Condições Gerais de Alienação e Programa do 

Procedimento de Alienação de Lotes no Loteamento Fonte Nova:------------- 

--- Presente para aprovação novas Condições Gerais de Alienação e Programa 

do Procedimento de Alienação de Lotes no Loteamento Fonte Nova, que aqui 

se dão por transcritos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas.------- 



  

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

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

--- 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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