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 ------------------------------------------ ACTA Nº. 9/2022 -------------------------------------- 

---Aos vinte e sete dias do mês de abril 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.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: ---------------------------------------------------------- 

--- 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 referiu que esteve presente em 

reunião com o Ministro da Educação, onde foi dado conhecimento das linhas 

orientadoras para financiamentos nas escolas no âmbito do PRR, seria 

importante fazer levantamento de necessidades da Escola na área de 

conteúdos digitais uma vez que a maior parte dos financiamentos irão destinar-

se a essa áreas.------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara, referiu ter esse conhecimento e irá ser 

verificado o assunto.------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Vereador Fernando Abegão perguntou qual a situação do imóvel 

do convívio do Vale de Seda, em seu entender o espaço devia ser aproveitado 

e dinamizado, tendo proposto a marcação de uma reunião com a Associação 

da Juventude do Vale de Seda, com vista à dinamização do espaço, uma vez 

que é a única Associação com atividade presente e já se mostrou disponível 

para o fazer..----------------------------------------------------------------------------------------

---O Senhor Presidente referiu que o espaço está cedido a uma Associação 

com sede no Vale de Seda. A Câmara vai realizar obras de manutenção e após 

as mesmas será avaliado a cedência do espaço.----------------------------------------- 

---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 quatro mil quinhentos e sessenta e três 

euros e setenta e cinco cêntimos.-------------------------------------------------------------- 

--- Nos bancos  cento e cinco mil quinhentos e quarenta e dois euros e trinta e 

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

---Operações Orçamentais: novecentos e quarenta e sete mil duzentos e 

trinta e oito euros e noventa e cinco cêntimos. --------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: cento e catorze mil cento e vinte e dois euros 

e treze cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados  no período de treze a vinte e seis de Abril de 

2022 : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de duzentos e dois mil vinte e nove euros e setenta e cinco 

cêntimos ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---Ato sujeito a ratificação- Fornecimento de energia elétrica:-------------------

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

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

Setembro, autorizou a renovação do contrato de fornecimento de energia 

eléctrica do Município.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--- Exercício do direito de preferência sobre o prédio sito na Rua da 

Associação nº. 40 em Cabeço de Vide:---------------------------------------------------

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

--- Renovação excecional do Programa de Ocupação Municipal de 

Desempregados do Concelho de Fronteira:-------------------------------------------- 

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

anexa ao livro de atas.----------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente prestou informações sobre o assunto.-----------------------

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

submetê-la à apreciação do Órgão Deliberativo .---------------------------------------- 
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---Documentos de Prestação de Contas de 2021:-------------------------------------

--- Presente documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2021, 

que aqui se dão por transcritos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de 

atas..---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os Documentos de prestação 

de contas de 2021 e submetê-los à apreciação da Assembleia Municipal.---------  

--- Sessão de Abril da Assembleia Municipal:------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que a sessão da 

Assembleia Municipal do mês de Abril se realizará no dia 29  às 18.30 h, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho .-------------------------------------------------------

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

---- Alteração da data da primeira reunião Ordinária do mês de Maio:---------

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

mês de Maio se realize no dia 16 às 14 horas, devendo ser publicados Editais.- 

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