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 ------------------------------------------ ATA Nº. 4/2022 ---------------------------------------- 

---Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 

pelas catorze 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: ---------------------------------------------------------- 

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

--- Fernando Joaquim Ferreira Abegão ------------------------------------------------------ 

--- Maria Rita Barroso Teixeira Rodrigues -------------------------------------------------- 

--- Justino António Pereira Peças Dias.------------------------------------------------------ 

---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 três mil quinhentos e cinquenta e quatro euros e 

quarenta e seis cêntimos..------------------------------------------------------------------------ 

--- Nos bancos seiscentos e oitenta e oito mil seiscentos e sessenta e nove 

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

---Operações Orçamentais: quinhentos e oitenta e seis mil trinta e dois euros 

e oitenta e  seis cêntimos. ------------------------------------------------------------------------ 

---Operações não Orçamentais: cento e sete mil quatrocentos e noventa 

euros e sessenta e nove cêntimos ------------------------------------------------------------ 

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

de 2022:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de duzentos e sessenta e seis mil cento e cinquenta e dois 

euros -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---Ato sujeito a ratificação- Exercício do Direito de Preferência sobre 

prédio sito na Rua das Albardeiras, 15 em Fronteira:-------------------------------



  

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

conforme o disposto no número 3 do artigo 35ª. Da Lei nº. 25 /2013 de 12 de 

Setembro, manifestou o não exercício do direito de preferência sobre o negócio 

supra referido.---------------------------------------------------------------------------------------  

--- Mapa de Fluxos de Caixa de 2021- Primeira Revisão ao Orçamento e 

Grandes Opções do Plano para 2022:-----------------------------------------------------

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

anexa ao livro de atas , no sentido de serem aprovados os mapas de fluxo de 

caixa de 2021 e sua inclusão no Orçamento de 2022, através da primeira 

revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2022.----------------------

--- O Senhor Presidente prestou alguns esclarecimentos sobre o assunto.--------

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

apresentados e submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal.--------------- 

--- Constituição de Júri de concurso para o recrutamento para o cargo de 

direção intermédia de 2º. grau, divisão administrativa e financeira:-----------

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

anexa ao livro de atas, para aprovação da constituição de júri de concurso para 

o recrutamento para o cargo de direção intermédia de grau 2, divisão 

administrativa e financeira, por vacatura do lugar por aposentação do 

funcionário.------------------------------------------------------------------------------------------

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

submetê-la à apreciação do Órgão Deliberativo.------------------------------------------ 

---Requalificação da Entrada Nascente de Fronteira - Fase 2:--------------------

--- Presente para aprovação da Câmara os documentos referentes à obra 

supra referida .--------------------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o projeto de execução com 

as alterações introduzidas e justificadas pelo decorrer do tempo, que 

necessariamente alterou os preços unitários das várias componentes do 

projeto , aprovar o caderno de encargos e peças de procedimento relativas ao 

respetivo concurso publico, bem como, aprovara designação do gestor de 

procedimento e respetivo júri.-------------------------------------------------------------------

--- Sessão Ordinária do mês de Fevereiro da Assembleia Municipal.----------

--- O Senhor Presidente da Câmara informou que a sessão ordinária da 

Assembleia Municipal do mês de Fevereiro se realiza no próximo dia 25 à 
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18.30H, no auditório do Centro Cultural de Fronteira.------------------------------------

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

--- Alteração da primeira reunião do mês de Março de 2022:---------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade que a primeira reunião ordinária do 

mês de Março se realize no dia 11 às nove horas.--------------------------------------- 

--- 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 dezasseis 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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