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 ------------------------------------------ ATA Nº. 1/2020 ----------------------------------------  

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

dezanove horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, reuniu ordinariamente 

a Assembleia Municipal de acordo com o artº nº.27 do anexo I da Lei  75/2013 

de 12 de Setembro, sob a presidência do  Prof Dr. José Manuel Malheiro 

Holtreman Roquette, Presidente efetivo da Assembleia  Municipal coadjuvado 

pelos Senhores Mário Guilherme Martins de Campos e José Norberto Prates 

Coutinho  respetivamente primeiro e segundo secretários efetivos com a 

seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------  

1- Exposição do Sr. Presidente da Câmara nos termos do disposto no artº. 25º. 

Nº2 alínea c) do anexo I da Lei nº.75/2103 de 12 de Setembro.---------------------- 

2-Autorização prévia no âmbito da Lei dos compromissos- Informação para 

conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------- 

3-Declarações nos termos do artigo 15 da Lei n.8 -2012 de 21 de Fevereiro- 

conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------- 

4-Primeira Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020:------- 

--- Presenças:-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Efetuada a chamada constatou-se estarem presentes os seguintes membros 

que constituem a Assembleia: Francisco Bento, Célia Ferreira , Mário Peças , 

Paula Brito, Adélio Sardinha, Anabela Madeira, Domingos Madeira, Telmo 

Galveia, Rui Poupa, José Pinheiro,  António Branquinho, António Martins, João 

Velez e António Lourenço.----------------------------------------------------------------------- 

-- Registou-se a presença do Senhor Presidente da Câmara e dos Vereadores: 

Manuel neves e António Gomes.-------------------------------------------------------------- 

--- Faltas:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Verificou-se a falta do membro da Assembleia Municipal Senhora Micaela 

Perninha, que enviou justificação--------------------------------------------------------------

--- Inclusão de Assuntos na ordem de trabalhos:-------------------------------------  

--- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou do pedido para 

inclusão do seguinte assunto na ordem de trabalhos: Proposta de Revisão da 

Estrutura Tarifária dos serviços de abastecimento de água, saneamento de 

águas residuais e resíduos urbanos.---------------------------------------------------------

--- A Assembleia deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão deste 

assunto na ordem de trabalhos.--------------------------------------------------------------- 



--- Correspondência:----------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Assembleia referiu que a correspondência está à 

disposição dos membros da Assembleia Municipal para consulta.------------------- 

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

--- O Membro da Assembleia Municipal Senhor José Pinheiro referiu que“ há 

atraso na publicação de atas no site do município, a última que lá está é a de 

abril de 2019 (estamos a 28 de fevereiro de 2020!)”.Propôs que, quando a ata é 

aprovada com alterações, deve ser logo enviada aos membros desta 

assembleia e que as atas continuam a ser muito lacónicas, -------------------------- 

---O Membro da Assembleia Municipal Senhor José Pinheiro referiu, ainda, que 

o que tinha referido na última reunião é que a situação do pórtico da Igreja da 

Misericórdia, em Fronteira, tem responsabilidade no aspeto da segurança.-------

--- O Membro da Assembleia Municipal Senhor José Pinheiro reiterou ainda a 

falta de condições de funcionamento nas reuniões da Assembleia Municipal, 

designadamente considerou que a existência de mesas beneficiaria os 

trabalhos---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Período antes da Ordem do Dia:--------------------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor José Pinheiro referiu que a 

situação da obra na Rua da Lagoa, em Fronteira, leva a que quem percorra a 

Av. da República, no sentido de Sousel, tem de virar à direita para a Rua de 

Avis, a meio encontra um sentido proibido, tem de contornar a igreja matriz, 

retornando ao ponto inicial, sem qualquer sinalização orientadora. Na rua 

Frederico Laranjo, o estacionamento dificulta o cruzamento de viaturas.----------- 

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor José Pinheiro referiu que o 

Plano Municipal de Obras Públicas no site do Município está desatualizado.----- 

---- O membro da Assembleia Municipal Senhor José Pinheiro solicitou a 

inclusão da ordem de trabalhos a atribuição de Medalha de Mérito Municipal ao 

cidadão Carlos Fino.------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Câmara, em relação à obra da Rua da Lagoa, 

informou que as alternativas ao trânsito foram analisadas pelos técnicos, tendo-
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se concluído implementar a solução definida como a melhor em termos de 

escoamento de trânsito. 

--- O segundo Secretário da Assembleia Municipal, Senhor José Coutinho, 

referiu a falta de sinalização informativa de saídas a partir do centro da Vila, na 

sequência das obras que estão a decorrer na Rua da Lagoa, em Fronteira.------

--- Em relação ao assunto de atribuição de Medalha de Mérito, o Senhor 

Presidente da Câmara esclareceu o procedimento previsto no regulamento de 

distinções honoríficas, em vigor no Município, no que concerne à atribuição de 

medalhas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ordem do Dia:---------------------------------------------------------------------------------

-Ponto Um:Exposição do Sr. Presidente da Câmara nos termos do disposto  

no artº25º nº2 alínea c) do anexo I Lei nº75/2013 de 12 de Setembro.----------

--- O Senhor Presidente da Câmara procedeu ao desenvolvimento da 

exposição supra referida, enviada  todos os membros.----------------------------------

--- A Assembleia tomou conhecimento.------------------------------------------------------ 

--- Ponto Dois: Autorização prévia no âmbito da Lei dos compromissos- 

Informação para conhecimento:------------------------------------------------------------

--- Presente informação referida em título, que aqui se dá por transcrita e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas.------------------------------------------------

--- A Assembleia tomou conhecimento.------------------------------------------------------ 

---Ponto Três- Declarações nos termos do artigo 15 da Lei n.8 -2012 de 21 

de Fevereiro- conhecimento:-----------------------------------------------------------------

--- Presentes declarações nos termos do artigo 15 da lei nº. 8-2012 de 21 de 

Fevereiro, para conhecimento do Órgão Deliberativo.-----------------------------------

--- A Assembleia tomou conhecimento.------------------------------------------------------ 

---Ponto Quatro- Primeira Revisão às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2020:--------------------------------------------------------------------------

--- Presente a Primeira revisão à Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

2020, que aqui se dá por transcrita e fica arquivada em pasta anexa ao livro de 

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

---  A Assembleia deliberou por maioria, com as abstenções dos membros 

Telmo Teixeira, Rui Poupa, José Pinheiro e António Branquinho, aprovar o 

documento apresentado.-------------------------------------------------------------------------

--- Assuntos a incluir:---------------------------------------------------------------------------



---Proposta de Revisão da Estrutura Tarifária dos serviços de 

abastecimento de água, saneamento de águas residuais e resíduos 

urbanos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Presente a proposta supra referida que aqui se dá por transcrita e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas.------------------------------------------------

--- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o documento 

apresentado.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Proposta para atribuição de Medalha de Mérito Municipal ao cidadão 

Carlos Fino:----------------------------------------------------------------------------------------

--- A Proposta foi apresentada pelo membro da Assembleia Municipal Senhor 

José Pinheiro.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Realizada a votação por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte 

resultado: sim – 4 votos, não - 10 votos, abstenção - 3, pelo que, a proposta foi 

rejeitada.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Intervenção do Público:-------------------------------------------------------------------- 

--- Não se registaram intervenções.----------------------------------------------------------- 

--- 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 vinte 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 da mesa.-------------------------------------------------------------- -----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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