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 ------------------------------------------ ATA Nº. 12/2022 --------------------------------------- 

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

dezasseis horas e trinta minutos, 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 Sílvia Maria Brito Machado, Técnica Superior.  

---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 duzentos e dois euros e trinta e 

seis cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Nos bancos setecentos e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e 

cinco euros e onze cêntimos.-------------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: seiscentos e quarenta e quatro mil setecentos e 

dezassete euros e quatro cêntimos. ----------------------------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: cento e vinte e cinco mil setecentos e oitenta 

euros e quarenta e três cêntimos--------------------------------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados no período de trinta e um de Maio a oito de 

Junho de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--- No montante de duzentos e trinta e seis mil setecentos e quarenta e quatro 

euros e setenta e quatro cêntimos ------------------------------------------------------------ 

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

---Mercado Municipal de Cabeço de Vide- Cedência de Banca para venda 

de Peixe:---------------------------------------------------------------------------------------------

--- Presente requerimento de Paulo Rui Horta Pedreira, solicitando ocupação 



  

de bancas de peixe no Mercado Municipal de Cabeço de Vide aos sábados.-----

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o solicitado.--------------------- 

---Mercado Municipal de Cabeço de Vide - Cedência de posição contratual 

do Bar do Mercado de Cabeço de Vide:-------------------------------------------------- 

--- Presente requerimento de Júlia Sofia Mourato Fialho, atual arrendatária do 

Bar do Mercado de Cabeço de Vide, solicitando autorização para ceder a sua 

posição a Santos e Policarpo Ldª.-------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o solicitado.----------------------- 

--- Mercado Municipal de Cabeço de Vide- Cedência de posição contratual 

da loja nº. 4:---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Presente requerimento de Gertrudes Maria Ferreira  Pinto Regueira, atual 

arrendatária da loja nº. 4 do Mercado Municipal  de Cabeço de Vide, solicitando 

autorização para ceder a sua posição a Frontipão – Indústria de Panificação e 

Bolos Ldª.para comercialização a retalho de pão, produtos de pastelaria e 

confeitaria .------------------------------------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência solicitada, bem 

como a alteração da atividade comercial da loja nº. 4 do Mercado Municipal de 

Cabeço de Vide.------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Exercício Direito de Preferência - Vale de Seda artigo matricial 1451:-----

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de Preferência  

--- Exercício Direito de Preferência - Vale de Seda artigo matricial 710:------ 

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de Preferência  

--- Exercício Direito de Preferência - Rua do Arco Cabeço de Vide:------------ 

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de Preferência  

--- Exercício Direito de Preferência - Rua da Aldeia Vale de Maceiras:-------- 

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

--- Associação “ Aceleras Videnses”- Apoio para evento desportivo:---------

--- Presente pedido da Associação supra referida solicitando apoio para 

pagamento do almoço aos participantes no montante de mil oitocentos e 

cinquenta euros acrescido de IVA e pagamento de espetáculo motorizado, no 

montante de seiscentos euros.-----------------------------------------------------------------

--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar subsidio à Associação 

referida no montante dos apoios solicitados.----------------------------------------------- 

--- Alteração da Segunda Reunião Ordinária do mês de Junho:----------------- 
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--- A Câmara deliberou, por unanimidade, que a segunda reunião ordinária do 

mês de Junho se realize no dia vinte e oito às nove 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 dezassete horas e trinta minutos, 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 

Brito Machado que a elaborei.----------------------------------------------------------------- 
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