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 ------------------------------------------ ATA Nº. 5/2022 ---------------------------------------- 

---Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, pelas nove 

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 . --------------------------------------------------------------------------- 

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

--- O Senhor Vereador Fernando Abegão deu os parabéns pela iniciativa das 

actividades relacionadas com o Dia da Mulher. Perguntou pelo assunto de 

reativação da Escola de Música.---------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente respondeu que ainda não foi possível abordar o 

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

--- O Senhor Vereador Fernando Abegão reforçou a importância de reativar a 

escola de música e sugeriu que passado este período mais conturbado, 

provocado pela pandemia, deviam conjugar-se esforços para apoiar 

socialmente os munícipes, em seu entender poder-se-ia estender a atividade 

cultural, nomeadamente o Teatro, às restantes freguesias do Concelho.---------- 

---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 quatro mil seiscentos e um euros e vinte 

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

--- Nos bancos quatrocentos e setenta e cinco mil duzentos e quarenta euros e 

quarenta e dois cêntimos. ------------------------------------------------------------------------ 



  

---Operações Orçamentais: trezentos e setenta e três mil seiscentos e 

noventa e cinco euros e dez cêntimos. ------------------------------------------------------- 

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

seis euros e cinquenta e dois cêntimos. ----------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados no período de vinte e três de Fevereiro a dez de 

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

--- No montante de duzentos e noventa e oito mil quinhentos e noventa e sete 

euros e trinta e sete cêntimos. ------------------------------------------------------------------ 

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

---Ato sujeito a ratificação - Exercício do Direito de preferência referente a 

imóvel sito a Rua Poeta José Afonso nº. 28 em Fronteira:-------------------------

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

disposto no nº. 3 do artigo 35º. da lei 75/2013 de 12 de Setembro aprovou o 

não exercício do direito  de preferência referente a imóvel sito na Rua Poeta 

José Afonso nº. 28 em Fronteira.--------------------------------------------------------------

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

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

--- Ato sujeito a ratificação - Exercício do Direito de preferência referente a 

imóvel sito no Largo do Espírito Santo nº. 4 em Fronteira:------------------------ 

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

disposto no nº. 3 do artigo 35º. da lei 75/2013 de 12 de Setembro aprovou o 

não exercício do direito  de preferência referente a imóvel sito no Largo do 

Espírito Santo nº. 4 em Fronteira.------------------------------------------------------------- 

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

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

---Ato sujeito a ratificação - Exercício do Direito de preferência referente a 

imóvel sito no "Bom Jardim Sitio do Fernandinho" Cabeço de Vide:---------- 

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

disposto no nº. 3 do artigo 35º. da lei 75/2013 de 12 de Setembro aprovou o 

não exercício do direito  de preferência referente a imóvel sito no "Bom Jardim 

Sitio do Fernandinho" Cabeço de Vide.------------------------------------------------------ 

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

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

--- Ato sujeito a ratificação - Exercício do Direito de preferência referente a 

imóvel sito no Largo Heróis da Pátria nº.8 em Fronteira:---------------------------
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--- Presente para ratificação o despacho do Senhor Presidente que conforme o 

disposto no nº. 3 do artigo 35º. da lei 75/2013 de 12 de Setembro aprovou o 

não exercício do direito  de preferência referente a imóvel sito no Largo Heróis 

da Patria nº.8 em Fronteira.---------------------------------------------------------------------

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

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

--- Exercício do Direito de preferência sobre prédio sito na Rua General 

Humberto Delgado, 22 em Vale de Maceiras:-------------------------------------------

--- Presente informação para exercício do direito de preferência sobre o prédio 

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

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer direito de preferência. 

---Exercício do Direito de preferência sobre prédio sito na Rua General 

Humberto Delgado, 23 em Vale de Maceiras:------------------------------------------- 

--- Presente informação para exercício do direito de preferência sobre o prédio 

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

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer direito de preferência.---- 

--- 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 onze 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.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------------------------___________________________________------------------

----------------------------____________________________________------------------

----------------------------____________________________________------------------

----------------------------____________________________________------------------

----------------------------____________________________________------------------

--------------------------____________________________________--------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------



  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

  

 

 


