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Reunião Ordinária de 9 de junho de 2021  

 
 

 ------------------------------------------ ATA Nº. 11/2021 --------------------------------------- 

---Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, pelas dez 

horas, nos serviços educativos do Centro de Interpretação da Batalha de 

Atoleiros de Fronteira, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, de acordo 

com o disposto no artigo 40º.do anexo I 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------------------------------------ 

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

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

--- Ausente da reunião o Senhor Vereador Pedro Namorado Lancha.-------------- 

---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 trezentos e dez euros e noventa e 

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

--- Nos bancos seiscentos e noventa e três mil quinhentos e cinquenta e oito 

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

---Operações Orçamentais: seiscentos e sete mil cento e trinta e nove euros 

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

---Operações não Orçamentais: noventa e um mil e vinte e nove euros e 

dezasseis cêntimos.-------------------------------------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados  no período de vinte e seis de Maio e oito de 

Junho de 2021:------------------------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de cento e quinze mil duzentos e noventa e seis euros e 

sessenta e sete cêntimos. ----------------------------------------------------------------------- 

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



                                                                                                                                

 

 

 

---Ato sujeito a ratificação- Esclarecimentos sobre o concurso da 

empreitada de construção do Centro Polivalente de Atividades Sociais de 

Fonteira:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Presente para ratificação o despacho do Senhor Presidente da Câmara que 

conforme o disposto no número três do artigo 35º. do anexo I Lei nº. 75/2013 

de 12 de Setembro, aprovou Esclarecimentos sobre o concurso da empreitada 

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

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

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

---Emissão de Certidão de Compropriedade- Aumento de compartes- 

Requerimento de António João Carrilho Martins:------------------------------------ 

--- Presente requerimento referido em título que aqui se dá por transcrito e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de atas.------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para efeitos do disposto 

nos números um e dois do artigo quinquagésimo quarto da Lei número noventa 

e um barra noventa e cinco, de dois de Setembro, na redacção que lhe foi dada 

pela Lei número setenta e quatro barra dois mil e quinze, de dezasseis de 

Julho, não há inconveniente na realização de actos ou negócios jurídicos, 

nomeadamente na aquisição em compropriedade, por herança, do prédio 

rústico inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 120 da secção L, no lugar de 

Vale de Seda, freguesia de Fronteira, concelho de Fronteira, uma vez que daí 

não resulta qualquer incompatibilidade com os instrumentos de gestão 

urbanística, mormente com o Plano Director Municipal.--------------------------------- 

--- Exercício de Direito de preferência em negócio - Imóvel sito na Rua 

Padre Manuel Baleiras em Fronteira:------------------------------------------------------ 

--- Presente informação dos serviços técnicos acompanhada de proposta do 

Senhor Presidente no sentido de a Câmara se pronunciar sobre exercício do 

direito de preferência em negócio de imóvel sito na Rua Padre Manuel Baleiras  

em Fronteira.----------------------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor 

Presidente no sentido de não exercer o direito de preferência.------------------------ 

--- Mercado Municipal de Cabeço de Vide- Cessão de exploração do Bar:---

--- Presente requerimento de Maria Jesuina Mourato para autorização de 

Cessão de exploração do Bar do Mercado de Cabeço de Vide a Júlia Sofia 



                                                                                                                                

 

 

 

Mourato Fialho.-------------------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cessão de exploração  

com efeitos a partir de um de Maio de 2021.----------------------------------------------- 

--- Mercado Municipal de Cabeço de Vide- Cessão de exploração da loja 

nº. 7:---------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Presente requerimento de Maximiana Nisa Pires Vasco para autorização de 

cessão de exploração da loja nº. 7 do Mercado de Cabeço de Vide a Santos & 

Plolicarpo Ldª. a partir de 1 de Julho de 2021.---------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cessão de exploração 

solicitada.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Isenção de pagamento de renda de estabelecimento comercial:------------

--- Presente requerimento de Paulo Jorge Madeira Correia Canhão, solicitando 

isenção de pagamento de estabelecimento comercial  de que é arrendatário, 

devido a estar impedido de exercer a profissão, por motivos de saúde.------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de 

renda, devendo o requerente fazer prova mensal enquanto se mantiver o 

impedimento de exercer a profissão.--------------------------------------------------------- 

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

--- Todas as deliberações integrantes da presente acta 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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