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 ------------------------------------------ ATA Nº. 18/2021 --------------------------------------- 

---Aos quinze dias do mês de setembro 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.--------------- 

--- 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 sido aprovada 

por unanimidade e assinada -------------------------------------------------------------------- 

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

--- Apresenta em caixa o saldo de três trezentos e noventa e um euros e seis 

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

--- Nos bancos seiscentos e três mil seiscentos e oitenta e dois euros e 

quarenta e sete cêntimos. ----------------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: quinhentos e quinze mil quinhentos e cinquenta e 

dois euros e noventa e sete cêntimos.-------------------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: noventa e dois mil oitocentos e vinte euros e 

cinquenta e seis cêntimos ------------------------------------------------------------------------ 

--- Pagamentos efetuados  no período de oito a catorze de Setembro de 

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

--- No montante de cento e vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e cinco 

euros e quarenta e um cêntimos.--------------------------------------------------------------- 

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

 



 

---Ato sujeito a ratificação - Fornecimento de combustíveis rodoviários 

"Acordo Quadro para Fornecimento de Combustíveis Rodoviários CNCM- 

AQ/44/2021:----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

disposto no nº. 3 do artigo 35 do anexo  I da Lei nº. 75/2013 de 12 de Setembro 

aprovou  a adjudicação e minuta de contrato para o fornecimento supra 

referido.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Presidente. Este assunto será submetido à próxima reunião da Assembleia 

Municipal para apreciação da assunção de encargos plurianuais ------------------- 

--- Terceira Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2021 

--- Presente para aprovação a Terceira Revisão às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2021 que aqui se dá por transcrita e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de atas, tendo o Senhor Presidente da Câmara prestado alguns 

esclarecimentos sobre o documento.---------------------------------------------------------

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

que será submetido à apreciação do Órgão Deliberativo.------------------------------- 

--- Intervenções Diversas:---------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que provavelmente esta será a 

última reunião deste executivo, uma vez que dada a realização das eleições e 

o prazo que medeia a tomada de posse do novo executivo, será muito próximo 

da data prevista da reunião ordinária, pelo que agradece a todos a colaboração 

durante o mandato que agora termina.-------------------------------------------------------

--- O Senhor Vereador José Mariano referiu que foi uma experiência nova. 

Manifestou a sua desilusão pelo facto de não lhe ter sido possível dar grande 

contributo para decisões no futuro do Concelho, uma vez que nunca foi 

possível reunir fora das reuniões do órgão executivo, apesar de o ter tentado.---

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que o mandato autárquico que 

agora termina foi complicado de gerir principalmente nos dois primeiros anos, 

devido a constrangimentos de índole politica, anos esses que o Senhor 

Vereador não esteve presente. Os dois últimos anos foram um pouco 

diferentes, devido à situação de pandemia foi feita a gestão possível.-------------- 

--- Encerramento: --------------------------------------------------------------------------------

--- Às doze horas, não havendo mais nenhum assunto a apreciar, deu -se por 
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encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada e vai 

ser assinada por todos os membros presentes e por mim Cecília Maria 

Fernandes Filipe Calado que a elaborei.---------------------------------------------------- 
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