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Reunião Ordinária de 14 de julho de 2021  

 
 

 ------------------------------------------ ATA Nº. 13/2021 --------------------------------------- 

---Aos catorze dias do mês de julho 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 -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

---A reunião foi secretariada por Sílvia Maria Romano da Silva, técnica 

superior.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- O Senhor Vereador José Mariano perguntou se a piscina descoberta iria 

abrir. O Senhor Presidente da Câmara respondeu que está em curso uma 

intervenção que sofreu algum atraso. Referiu que irá abrir em primeiro 

momento para as atividades do ATL promovido pela Câmara Municipal.---------- 

---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 maioria com a abstenção do Senhor Vereador António Gomes por não ter 

estado presente na reunião. -------------------------------------------------------------------- 

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

--- Apresenta em caixa o saldo de três mil setecentos e quatro euros e oitenta e 

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

--- Nos bancos oitocentos e dois mil novecentos e quarenta e cinco euros  e 

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

---Operações Orçamentais: setecentos e nove mil setecentos e sessenta 

euros e quarenta e oito cêntimos. -------------------------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: noventa e três mil cento e oitenta e cinco 

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



 

 

 

 

--- Pagamentos efectuados no período de vinte e três de Junho a treze de 

Julho de 2021:-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de trezentos e seis mil cinquenta e quatro euros e quarenta e 

cinco cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Atribuição de caderno de atividades aos alunos do primeiro ciclo do 

ensino Básico  Ano letivo 2021-2022:-----------------------------------------------------

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

anexa ao livro de atas para Atribuição de caderno de atividades aos alunos do 

primeiro ciclo do ensino Básico  Ano letivo 2021-2022.----------------------------------

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

--- Apoio fábrica da Igreja Paroquial de Fronteira- Igreja do Vale de Seda:-- 

--- Presente pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de Fronteira para apoio 

financeiros e logístico na obra de recuperação da Igreja do Vale de Seda.------- 

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado, no 

montante de três mil quinhentos e catorze euros e setenta cêntimos, bem como 

apoio no âmbito de acompanhamento e fiscalização da obra.------------------------- 

--- 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 Sílvia Maria Romano da Silva que a 

elaborei.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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