
                                                                                                                                                   Fl. 88 
Assembleia Municipal de Fronteira 

 
Reunião Ordinária de 25 de setembro de 2020  

 

 

------------------------------------------ ATA Nº. 3/2020 ----------------------------------------- 

---Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, pelas 

dezanove 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-Modificação ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2020- 

Conhecimento;-------------------------------------------------------------------------------------- 

4-Descentralização de competências na área da educação no ano 2021;--------- 

5-Designação de Júri de Concurso para o Recrutamento para os cargos de 

Direção Intermédia de 3º. grau- Unidade de Educação, Cultura e Desporto e 

Unidade de Aprovisionamento e Contratação Pública.---------------------------------- 

--- 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, Micaela 

Perninha, 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 do Vereador 

António Gomes.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--- Não se registaram faltas.--------------------------------------------------------------------- 

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

--- Pedido para inclusão dos seguintes assuntos: Alteração ao Mapa de 

Pessoal para 2020, Participação Variável no IRS para 2021, Fixação de taxa de 

IMI para 2021.---------------------------------------------------------------------------------------



--- A Assembleia deliberou por unanimidade autorizar a inclusão destes 

assuntos na ordem de trabalhos.-------------------------------------------------------------- 

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

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

disposição dos membros da Assembleia Municipal para consulta, 

nomeadamente  os cadernos eleitorais para eleição do Presidente da 

CCDRAlentejo -------------------------------------------------------------------------------------- 

 --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 que fossem 

consideradas as seguintes alterações: na folha 84 v- “ envio de ata definitiva 

aos membros” e na folha 86 – assunto remodelação de redes “referiu que a 

nova empresa pode ser a solução para a renovação da rede”. Passou-se de 

imediato à sua votação, tendo a ata sido aprovada, considerando as alterações 

referidas pelo membros da Assembleia Senhor José Pinheiro, por maioria com 

a abstenção dos membros que não estiveram presentes na reunião, Senhores 

Adélio Sardinha e João Velez. ----------------------------------------------------------------- 

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

--- O membro da Assembleia Municipal Senhora Micaela Perninha referiu a 

falta de sinalização informativa para outras localidades. Referiu, ainda, que 

seria benéfico permitir que o trânsito fosse permitido de forma descendente na 

Rua de Avis. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---O membro da Assembleia Municipal Senhora Micaela Perninha, referiu 

ainda, a situação ilegal do trânsito na Rua de Santa Maria, perguntou se no 

âmbito na Pandemia provocada pela COVID-19 está salvaguardada a 

substituição de trabalhadores, computadores e Internet para a escola, referiu  a 

falta de uso  máscara nos serviços de atendimento do Município e perguntou 

qual a situação dos transportes rodoviários para Ponte de Sôr e Portalegre.-----

----- O Senhor Presidente da Câmara informou, relativamente ao assunto dos 

computadores, que há promessa de financiamento por parte do governo e que 

a Câmara não tem competência para efetuar despesas nesta área porque não 

aceitou a transferência de competências na educação. Em relação à 

substituição de funcionários nas escolas, o Presidente da Câmara informou que 
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a Câmara está disponível para colaborar e que a escola está a desenvolver 

concursos de reserva. Referiu, ainda, que o que preocupa bastante é a 

situação nos lares em caso de necessidade de substituir trabalhadores.-----------

----- Em relação à sinalização do trânsito na Rua da Lagoa, o Presidente da 

Câmara informou que vai ser corrigido, porque não foi acautelado no projeto. A 

alteração de trânsito na Rua de Avis está a ser analisada, levanta outras 

dificuldades. ----------------------------------------------------------------------------------------

---Em relação ao trânsito na Rua de Santa Maria, já foi alertada a GNR.----------- 

--- A situação do atendimentos nos serviços Municipais irá averiguar a situação 

e corrigir se for o caso.---------------------------------------------------------------------------

--- Referindo-se ao assunto do transporte rodoviário, informou que não existe 

até ao momento, notificação para a autoridade de transporte. A Câmara 

assume realizar o transporte total para as escolas com meios próprios. Foi 

comunicado à CIMAA que a Câmara não aceita que acabe o circuito Cabeço 

de Vide /Portalegre, não se opondo ao termo da rota para Ponte de Sôr porque 

há 3 anos que não há registo de qualquer passageiro de Fronteira a utilizá-lo.---

--- O membro da Assembleia Municipal Mário Campos congratulou-se por o 

Município ter fornecido acrílicos de proteção à Covid-19 para o Tribunal de 

Fronteira.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O membro da Assembleia Municipal Mário Campos referiu a situação de 

circulações e estacionamentos ilegais de veículos motorizados na Rua de 

Santa Maria, em Fronteira e que em seu entender devia ser definitivamente 

proibida a circulação de veículos, a qualquer título. 

 O membro da Assembleia Municipal Mário Campos manifestou a preocupação 

com a falta de policiamento, devido à falta de efetivos no Posto da GNR de 

Fronteira. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

rotunda nova não há sinalização de informação. Solicitou regulamento de 

estacionamento privado. Referiu a situação da lama no estacionamento da 

escola. Referiu ainda a situação da pedra da Igreja da Misericórdia de 

Fronteira.---------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara informou que não existe o regulamento 

solicitado.---------------------------------------------------------------------------------------------  

--- 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 

informação escrita.---------------------------------------------------------------------------------

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

--- 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: Modificação ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 

para 2020- Conhecimento --------------------------------------------------------------------- 

--- Presente para conhecimento o documento referente a Modificação ao 

Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2020.-------------------------------------

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

--- Ponto Quatro - Descentralização de competências na área da educação 

no ano 2021:----------------------------------------------------------------------------------------

--- Presente proposta no sentido de não ser aceite a transferência de 

competências na área da educação no ano 2021.----------------------------------------

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

concorda com a proposta, não por questões financeiras, mas porque entende 

que é matéria nacional que devia ser descentralizada do Ministério para as 

escolas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--- A Assembleia deliberou, por maioria com duas abstenções aprovar a 

proposta apresentada.----------------------------------------------------------------------------

--- Ponto Cinco- Designação de Júri de Concurso para o Recrutamento 

para os cargos de Direção Intermédia de 3º. grau- Unidade de Educação, 

Cultura e Desporto e Unidade de Aprovisionamento e Contratação Publica 

--- Presente para aprovação a proposta referida que por lapso não 

acompanhou a proposta inicial.----------------------------------------------------------------

--- A Assembleia deliberou por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.--

--- Assuntos a incluir:--------------------------------------------------------------------------- 
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--- Ponto Seis- Alteração ao Mapa de Pessoal para 2020:--------------------------

--- Presente para aprovação alteração ao mapa de pessoal para 2020 que aqui 

se dá por transcrita e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas.--------------

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

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

--- A Assembleia deliberou, por maioria com duas abstenções aprovar a 

proposta apresentada.---------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto Sete -Participação Variável no IRS para 2021:---------------------------- 

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

ao livro de atas, a propor a participação variável no IRS para 2021 de dois por 

cento.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A Assembleia deliberou por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.-- 

--- Ponto oito: Fixação de taxa de IMI para 2021:------------------------------------- 

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

ao livro de atas, para aprovação da fixação de taxa de IMI para 2021.------------- 

--- A Assembleia deliberou por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.-- 

--- Intervenções diversas:----------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Assembleia deu conhecimento do ato eleitoral a 

realizar no próximo  dia 13 de Outubro, para eleição do Presidente da 

CCDRAlentejo, na qual todas as Assembleia Municipais deverão participar.------

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que se aguardam instruções sobre 

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

--- 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 e trinta 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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