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------------------------------------------ ATA Nº. 2/2020 ----------------------------------------- 

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

horas, no auditório do Centro Cultural de Fronteira, 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- Criação de um sistema intermunicipal de serviços de abastecimento de água 

e de saneamento de águas residuais e constituição de empresa intermunicipal. 

4-Regulamento Kit do Bebé do Município de Fronteira---------------------------------- 

5-Prestação de Contas de 2019---------------------------------------------------------------- 

6-Segunda Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020.------ 

7-Operação de Reabilitação Urbana de Cabeço de Vide.------------------------------- 

8-Operação de Reabilitação Urbana de Fronteira.---------------------------------------- 

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

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

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

Paula Brito, Anabela Madeira, Domingos Madeira, Micaela Perninha Telmo 

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

José Valadeiro Alves em substituição de António Lourenço, presidente da Junta 

de Freguesia de São Saturnino.---------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores: Manuel Neves e António Gomes.--------------------------------------------- 

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

--- Registou-se a falta dos membros Adélio Sardinha e João Velez 

--- Justificação de Faltas:---------------------------------------------------------------------- 

--- Presente justificação de falta do membro Adélio Sardinha, tendo a falta sido 

considerada justificada.--------------------------------------------------------------------------- 



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

--- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento de pedido   

de inclusão na Ordem de Trabalhos do seguinte assunto: Ateração ao 

Regulamento do Kit Bebé.----------------------------------------------------------------------- 

--- A Assembleia deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão solicitada.----- 

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

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

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

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

---Ata da reunião anterior: -------------------------------------------------------------------- 

--- Dispensada a sua leitura em virtude do seu texto ter sido previamente 

distribuído. O membro da Assembleia Senhor José Pinheiro solicitou algumas 

alterações. Passou-se de imediato à sua votação, tendo a ata sido aprovada 

por maioria com a abstenção do membro Micaela Perninha, por não ter estado 

presente na reunião, tendo solicitado que na mesma seja incluída a justificação 

da sua falta ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Período antes da ordem do dia:--------------------------------------------------------- 

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor Mário Campos realçou 

positivamente a obra da Ecopista, bem como a nova rotunda à entrada de 

Fronteira. Referiu que a leitura da água na sua casa não é feita há oito meses. 

Referiu ainda que a Câmara devia repensar a reabertura do trânsito na Rua de 

Santa Maria.-----------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara informou que efetivamente o serviço de 

leituras dos contadores prestado pelos CTT não está a ser cumprido de acordo 

com as obrigações contratuais, situação que já foi reportada junto daquela 

empresa e que o Município se encontra a ponderar lançar mão dos meios 

legais ao seu dispor. A curto prazo não estão previstas alterações na Rua de 

Santa Maria.-----------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhora Micaela Perninha questionou 

qual o ponto de situação da limpeza do depósito de água em Fronteira e acerca 

da possibilidade de remoção das antenas de comunicação existentes sobre o 

mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--- Em relação ao ensino à distância, perguntou qual a colaboração da Câmara 

e Juntas de Freguesia em relação aos alunos sem computador e sem internet.-
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--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que relativamente às antenas no 

depósito da água se encontram contratos de longa duração em vigor impõem 

ao Município tolerar essa utilização. Referiu que relativamente ao procedimento 

de limpeza dos depósitos se encontra em curso o procedimento de adjudicação 

a empresa especializada, sendo abrangidos todos os reservatórios de água 

existentes no concelho. Em relação ao ensino à distância informou que a 

escola articulou diretamente com as Juntas de Freguesia essa colaboração e 

que o Ministério da Educação informou os Agrupamentos de Escolas que 

disponibilizaria computadores para todos os alunos .------------------------------------

---- O membro da Assembleia Municipal Senhor José Pinheiro referiu que, em 

relação ao depósito da água devia ser feita avaliação no aspeto da segurança. 

Sugeriu a substituição dos passeios na Avenida Heróis dos Atoleiros por outro 

material. Voltou a reiterar as condições de funcionamento da Assembleia 

Municipal, referindo também a importância de gravação das sessões da 

Assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

---PONTO UM: 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.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

exposição escrita enviada a todos os membros .------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor Anabela Madeira felicitou o 

município pela conclusão do projeto do Centro de Recolha de Animais . 

Manifestando agradecimento e reconhecimento publico à Senhora Maria 

Teresa Pimentel pela limpeza e alimentação dos animais alojados 

temporariamente.----------------------------------------------------------------------------------

--- O Membro da Assembleia Municipal Senhor  Rui Poupa referiu impacto na 

execução orçamental devido à pandemia causada pela COVID-19 , referindo 

criação de eventuais medidas de apoio às famílias e empresas.---------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara mencionou as medidas adotadas desde o 

início da pandemia, nomeadamente redução da fatura da água, das rendas, a 

criação do serviço de apoio domiciliário e todo o material de proteção individual 

distribuído pelo Município junto de instituições e famílias.------------------------------ 



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

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

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

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

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

--- Ponto Três: Criação de um sistema intermunicipal de serviços de 

abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e 

constituição de empresa intermunicipal:------------------------------------------------ 

--- Presente documentos referentes à  Criação de um sistema intermunicipal de 

serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e 

constituição de empresa intermunicipal.----------------------------------------------------- 

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor Mário Campos referiu que tem 

muitas dúvidas em relação ao assunto. Considera ser uma estrutura muito 

pesada, com muitos custos de gestão que certamente se irão refletir no preço 

final ao consumidor.-------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, referiu que o Senhor 

Presidente da Câmara sempre demonstrou bom senso na condução deste 

assunto, dando a palavra ao mesmo para prestar os esclarecimentos que 

entendesse por convenientes.------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente da Câmara fez um resumo do enquadramento que 

levou à criação da empresa intermunicipal. Referiu que com a legislação em 

vigor que obriga a repercutir os custos nos tarifários ao consumidor final, e com 

a Entidade Reguladora a pronunciar-se anualmente acerca desses tarifários, os 

Municípios perderam a possibilidade de ajustar esses tarifários de forma 

discricionária. Referiu ainda que a manutenção do modelo atual determinaria 

uma duplicação desses tarifários no curto prazo, facto que tem que ser 

cautelosamente ponderado. Por outro lado, referiu também que só uma 

entidade responsável pelo abastecimento de pelo menos 50 mil pessoas se 

pode candidatar a financiamento comunitário na remodelação das 

infraestruturas de águas e saneamento, investimento essencial para reduzir as 

perdas e, dessa forma, os custos e consequentes tarifas a praticar. Referiu que 

a empresa será sempre unicamente participada pelos Municípios, não sendo 

admitida a participação no capital social de privados. Em jeito de conclusão 

referiu que sendo sempre preferível em teoria que cada Município fizesse a sua 
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própria gestão do abastecimento de água e saneamento de águas residuais, a 

verdade é que o quadro legislativo e regulatório tornou os Municípios reféns 

desta solução uma vez que todos os dados e estudos de suporte à decisão 

apontam que será menos onerosa para os cidadãos e mais eficiente quando 

comparada com a situação vigente. Naturalmente, esta conclusão só se 

efetivará e tornará realidade se a empresa intermunicipal a constituir for bem 

organizada e bem gerida, situação que infelizmente não se verificou com o 

fornecimento de água em alta pela já extinta Águas do Norte Alentejano.---------

---- O membro da Assembleia Municipal Senhor José Pinheiro, reconheceu que 

o acesso a financiamento de remodelação de redes terá vantagem com a 

criação desta empresa intermunicipal.-------------------------------------------------------

---Realizada a votação foi o assunto aprovado por maioria com as abstenções 

dos membros Mário Campos e José Coutinho.--------------------------------------------

--- Ponto Quatro: Regulamento Kit do Bebé do Município de Fronteira. 

Alteração ao Regulamento e aprovação da versão final ---------------------------

--- Por se tratar do mesmo assunto a Assembleia deliberou, incluir neste ponto, 

o pedido de inclusão na ordem de trabalhos.-----------------------------------------------

--- Ambos os documentos foram aprovados por unanimidade.------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhora Anabela Madeira referiu que 

deviam ser acauteladas no Regulamento as situações de adoção.------------------ 

--- Ponto Cinco- Prestação de Contas de 2019:----------------------------------------

---Presente os documentos da prestação de Contas de 2019, que aqui se dão 

por transcritos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas.-----------------

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

informação no balanço de contas dos devedores.----------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhora Anabela Madeira solicitou 

informação sobre as verbas recebidas da Comissão Nacional de protecção de 

crianças e Jovens para a CPCJ de Fronteira, referindo que não se percebe 

onde estão demonstradas nos documentos.----------------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Câmara fez um enquadramento da questão, 

referindo que as CPCJ não têm autonomia financeira, levando que as 

respetivas verbas sejam transferidas para os Municípios os quais, por seu 

turno, devem disponibilizar às CPCJ de acordo com o seu plano de atividades. 

Esta solução criada pela legislação cria sempre algum desconforto nos 



serviços municipais porque as despesas das CPCJ acabam por se sujeitar às 

mesmas regras aplicáveis à despesa municipal em geral, gerando dificuldades 

quanto à sua forma de mobilização. A CPCJ já solicitou algumas vezes a 

informação acerca da conta e a informação dada foi sempre que as mesmas 

constariam dos documentos de prestação de contas, situação que 

aparentemente não se encontra descriminada. O Senhor Presidente referiu que 

ia verificar a situação com os serviços no sentido de apurar se era possível 

criar um documento específico, considerando o princípio de não consignação 

da despesa.------------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor Rui Poupa referiu que em seu 

entender o desempenho é globalmente positivo. Como aspetos menos 

positivos referiu o aumento da despesa com pessoal a divida a terceiros e a 

evolução orçamental em 2020.----------------------------------------------------------------- 

--- Realizada a votação o documento de prestação de contas de 2019 foi 

aprovado por maioria com os votos contra dos membros José Pinheiro, António 

Branquinho e Micaela Perninha  

--- Ponto Seis- Segunda Revisão às Grandes Opções do Plano e 

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

--- Presente o documento referido em titulo que aqui se da por transcrito e fica 

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

---  A Assembleia deliberou, por maioria, com os votos contra dos membros 

José Pinheiro, António Branquinho e Micaela Perninha  aprovar o documento 

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

--- Ponto Sete:-Operação de Reabilitação Urbana de Cabeço de Vide.--------

--- Presente documento supra referido que aqui se dá por transcrito e fica 

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

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

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

---Ponto Oito Operação de Reabilitação Urbana de Fronteira.-------------------- 

--- Presente documento supra referido que aqui se dá por transcrito e fica 

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

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

apresentado.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Intervenção do Público:--------------------------------------------------------------------

--- Não se encontrava público presente no auditório.------------------------------------- 

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

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