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Reunião Extraordinária de 13 de outubro de 2020  

 

 

------------------------------------------ ATA Nº. 4/2020 ----------------------------------------- 

---Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, pelas 16 horas, 

no auditório do Centro Cultural de Fronteira, reuniu extraordinariamente a 

Assembleia Municipal de acordo com o artº nº.28 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: ------------------------------------------------------------------ 

- Ponto único- Realização do ato eleitoral para o cargo de presidente da CCDR 

do Alentejo, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 3.º-F do Decreto-Lei n.º 

228/2012, de 25/10, na sua redação atual, e do Regulamento Eleitoral, 

aprovado em anexo à Portaria n.º 533/2020, de 28/08.---------------------------------- 

--- De acordo com indicações da Direção Geral das Autarquias, anexo à ata 

cadernos eleitorais do município de Fronteira, constituídos por todos os 

membros da Assembleia Municipal e Câmara Municipal.-------------------------------

--- A mesa foi inicialmente constituída pelos Srs. 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. No decorrer 

da votação, pelas 17 horas necessitou ausentar-se o presidente da mesa, 

ficando a mesma com a seguinte constituição: Presidente Mário Guilherme 

Martins de Campos, primeiro secretário José Norberto Prates Coutinho e 

segundo secretário Adélio Roberto Fialho Sardinha.-------------------------------------

--- Após a votação de todos os membros, com execeção do Vereador José 

Mariano Marques, que remeteu mail a informar que não podia estar presente 

foi encerrada a reunião extraordinária eram 18.30H.------------------------------------- 

---Encerramento: ---------------------------------------------------------------------------------

-- Às 18.30 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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