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 ------------------------------------------ ATA Nº. 12/2021 --------------------------------------- 

---Aos vinte e três 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 em Fronteira, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, de acordo 

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

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

--- Ausentes da reunião os Senhores Vereadores Pedro Namorado Lancha e 

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

--- O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que o Senhor Vereador 

António Gomes não está presente devido a consulta médica.------------------------- 

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

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

---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 sidoaprovada por 

unanimidade e assinada. ------------------------------------------------------------------------ 

--- Resumo Diário de Tesouraria ------------------------------------------------------------- 

--- Apresenta em caixa o saldo de cinco mil seiscentos e oito euros e noventa e 

dois cêntimos .--------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Nos bancos oitocentos e sessenta mil quinhentos e cinquenta e um euros e 

oitenta e oito cêntimos. --------------------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: setecentos e oitenta e um mil setecentos e 

oitenta euros e noventa e um cêntimos------------------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: oitenta e cinco mil seiscentos e setenta e 

nove euros e oitenta e nove cêntimos. ------------------------------------------------------ 

--- Pagamentos efetuados  no período de nove a vinte e dois de Junho de 

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

--- No montante de trezentos e cinquenta e sete mil seiscentos e quarenta e 

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

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



  

---Protocolo de cooperação para a implementação do "Referencial de 

Educação para a Segurança , a Defesa e a Paz:--------------------------------------- 

--- Presente protocolo supra referido que aqui se dá por transcrito e fica 

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

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

--- Modelo de Acordo de Cooperação para Estabelecimento de Espaços de 

Teletrabalho ou Coworking nos Territórios do Interior:---------------------------- 

--- Presente Acordo de Cooperação para Estabelecimento de Espaços de 

Teletrabalho ou Coworking nos Territórios do Interior.-----------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara prestou algumas informações sobre o 

assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Cooperação  

apresentado.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Terceira Alteração às condições Gerais de Alienação de lotes de 

Terreno do Loteamento Municipal Fonte Nova:---------------------------------------- 

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

anexo ao livro de atas  

--- O Senhor Presidente da Câmara prestou alguns esclarecimentos  sobre o 

assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Beneficiação do CM C1/En 372( desclassificada) entre Vale de Maceiras 

e o IP2-Veiros- Documentos de Habilitação e Prestação de Caução:----------

---A Câmara deliberou, por unanimidade tomar conhecimento e aceitar, 

relativamente ao Procedimento - Empreitada de Beneficiação do CM C1/EN372 

(desclassificada) entre Vale de Maceiras e o IP2-Veiros, os seguintes 

documentos:----------------------------------------------------------------------------------------- 

-Cheklist de verificação dos documentos de habilitação do adjudicatário 

assinada pelo júri de concurso;----------------------------------------------------------------- 

-Declaração do adjudicatário (art. 81º CCP) elaborada em conformidade com 

Anexo II do CCP;----------------------------------------------------------------------------------- 

-Documento comprovativo da regularização da situação contributiva;--------------- 

-Documento comprovativo da regularização da situação tributária;------------------ 

-Certidão de registo criminal dos titulares dos órgãos sociais de administração, 

gerência ou direção que se encontrem em efetividade de funções;------------------ 
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-Certidão de registo comercial com todas as inscrições em vigor (código de 

acesso);----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Declaração de Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE);--------------------- 

-Alvará do IMPIC n.º 19612 – PUB;----------------------------------------------------------- 

-Procuração;----------------------------------------------------------------------------------------- 

-Certidão Permanente;---------------------------------------------------------------------------- 

- Declaração de Seguro-Caução--------------------------------------------------------------- 

--- Empreitada de Construção do Centro Polivalente de Atividades Sociais 

de Fronteira- Aprovação de Relatório Final, Adjudicação e Minuta de 

contrato:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Presentes documentos supra referidos 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.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Documentos de Prestação de Contas de 2020:------------------------------------

--- Presentes Documentos de Prestação de Contas de 2020 que aqui se dão 

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

--- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador 

José Mariano Marques, aprovar os documentos de prestação de contas de 

2020 e submeter à apreciação da Assembleia Municipal.------------------------------

--- O Senhor Vereador José Mariano Marques justificou o seu voto por entender 

que a Câmara não utiliza fundos para atrair investimento para o Concelho.------- 

--- Assembleia Municipal – Sessão de Junho de 2021:------------------------------

--- O Senhor Presidente deu conhecimento que a sessão do mês de Junho da 

Assembleia Municipal realizar-se-á no dia 29 às 18 horas.-----------------------------

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

--- 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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