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Reunião Ordinária de 20 de julho de 2022  

 
 

 ------------------------------------------ ATA Nº. 15/2022 --------------------------------------- 

---Aos vinte dias do mês de julho 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 Sílvia Maria de Brito Machado, Técnica 

Superior. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- O Senhor Vereador Fernando Abegão perguntou quais as áreas das AEC’S 

para o próximo ano e se vai haver  alguma coisa ligado à robótica. O Senhor 

Presidente da Câmara referiu que serão mantidas as áreas do ano letivo em 

curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------

---  De acordo com o panorama atual no que respeita à criação de emprego e à 

fixação de novas empresas e apoio às empresas locais,  O Vereador Fernando 

Abegão, propôs a criação de um Gabinete de Inovação e Planeamento 

Estratégico, de forma a planear e estruturar formas e incentivos para a fixação 

de novas empresas no concelho e dar um efetivo apoio às empresas 

existentes, indo ao encontro das suas expetativas , tanto ao nível da  fixação, 

como também, do desenvolvimento e expansão das mesmas." ---------------------- 

---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 dois mil setecentos e sessenta e quatro 

euros e sessenta e um cêntimos. -------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

--- Nos bancos um milhão sessenta e cinco mil novecentos e noventa e dois 

euros e cinquenta e três cêntimos.------------------------------------------------------------- 

---Operações Orçamentais: novecentos e quarenta e quatro mil centos e 

trinta e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos. ------------------------------------- 

---Operações não Orçamentais: Cento e vinte e cinco mil oitocentos e 

noventa e dois euros e sessenta e quatro cêntimos  ------------------------------------- 

--- Pagamentos efetuados no período de treze a dezanove de Julho de 

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

--- No montante de cento e cinquenta e um mil setecentos e cinquenta e nove 

euros e trinta e três cêntimos. ------------------------------------------------------------------- 

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

---Minuta de Protocolo a celebrar com a Escola Profissional e 

Desenvolvimento Rural de Alter do Chão:-----------------------------------------------

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

--- Alteração das reuniões ordinárias do mês de Agosto de 2022:--------------

--- Tendo em consideração o período de férias, dos membros do Executivo  a 

Câmara deliberou, por unanimidade que as reuniões ordinárias do mês de 

Agosto se realizem nos dias dezoito e vinte e cinco, 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 dez 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 Sílvia Maria de Brito Machado que a 

elaborei.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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