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------------------------------------------ ATA Nº. 1/2021 ----------------------------------------- 

---Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 

pelas dezassete horas, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal por 

videoconferência de acordo com o artº nº.27 do anexo I da Lei  75/2013 de 12 

de Setembro e  nos termos do art. 3º nº 1 da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 

com a redação dada pela Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro, e considerando a 

vigência do Estado de Emergência, na sequência da situação epidemiológica 

em Portugal,  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 previa no âmbito da Lei dos compromissos – para 

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

3- Declarações nos termos do artigo 15 da Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro – 

para conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

4- Medidas de Apoio Social excecionais no decurso da pandemia da infeção 

por Covid-19 durante o estado de emergência em 2021 – para conhecimento; 

5- Regulamento do Programa Municipal de Ocupação de Desempregados.------ 

6- Aumento do capital social da empresa das Águas do Alto Alentejo, E.I.M, 

S.A.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7- Mapa de Fluxo de Caixa 2020 e Primeira Revisão ao Orçamento e Grandes 

Opções do Plano para o ano 2021.----------------------------------------------------------- 

--- 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, José Pinheiro, Rui Poupa, António Branquinho, 

António Martins, João Velez e António Lourenço.-----------------------------------------  

--- Registou-se a presença do Senhor Presidente da Câmara.------------------------ 

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

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



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

--- Presente pedido para inclusão do seguinte assunto na ordem de trabalhos: 

Designação de Fiscal Único da Águas do Alto Alentejo, EIM:-------------------------

--- A Assembleia deliberou , por unanimidade autorizar a inclusão do assunto 

na Ordem de Trabalhos.------------------------------------------------------------------------- 

---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, com a inclusão de algumas correções indicadas pelos 

membros da Assembleia Micaela Perninha e José Pinheiro.--------------------------- 

--- O membro da Assembleia José Pinheiro referiu que na ata da reunião 

extraordinária, continua sem aparecer a sua presença como delegado de 

candidatura.-----------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Assembleia referiu que vai ser feita a retificação.---- 

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

anexa ao livro de atas.----------------------------------------------------------------------------

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

quais os critérios de vacinação da COVID 19 em Fronteira.---------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara informou que os critérios são definidos pela 

task force da vacinação, por níveis de prioridade, e que a Câmara se limita a 

prestar apoio logístico.----------------------------------------------------------------------------

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

projeto do Largo Heróis da Pátria tinha sido premiado com um prémio de 

arquitetura e que devia ser levada em conta essa circunstância no novo projeto 

que está a ser executado.-----------------------------------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor José Pinheiro tornou a referir-se 

à sinalização de trânsito na Rua da Lagoa, nomeadamente a necessidade de 

serem feitas indicações para outras localidades.------------------------------------------

---- O Senhor Presidente da Câmara referiu que a obra que está a ser realizada 
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no Largo Heróis da Pátria obedece a projeto aprovado, e que de acordo com o 

mesmo alguns elementos vão ser mantidos e outros alterados, mas que o 

espaço vai passar a ter funcionalidade e utilidade----------------------------------------

--- Em relação à sinalização da Rua da Lagoa, sugere que seja apresentada 

proposta concreta com as indicações que se pretendam fazer constar, para ser 

analisada pelos serviços.------------------------------------------------------------------------ 

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

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- Declarações nos termos do artigo 15 da Lei nº 8/2012 de 21 

de Fevereiro – para conhecimento:-------------------------------------------------------- 

--- Presentes declarações referidas que aqui se dão por transcritas e ficam 

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

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

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

montante elevado de recebimentos em atraso. -------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que se tratam de valores 

acumulados desde pelo menos 2009, pelo que se fizermos a repartição do 

valor global por mais de 12 anos, o montante não é surpreendente. Referiu 

ainda que houve uma grande recuperação de dívida em 2019, mas que em 

2020 a situação voltou a agravar-se devido à pandemia, nomeadamente após a 

impossibilidade legal de fazer uso de meios coercivos.---------------------------------

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

provavelmente alguns destes montantes se encontrarão prescritos.----------------

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

as dividas de água com mais de 6 meses podem ser declaradas prescritas, 

mas que tal não deve ocorrer oficiosamente e por iniciativa da Câmara..---------- 

--- Ponto Quatro- Medidas de Apoio Social excecionais no decurso da 

pandemia da infeção por Covid-19 durante o estado de emergência em 

2021 – para conhecimento:-------------------------------------------------------------------

--- Presente informação das medidas de Apoio Social excecionais no decurso 

da pandemia da infeção por Covid-19 durante o estado de emergência em 



2021:--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- Ponto Cinco- Regulamento do Programa Municipal de Ocupação de 

Desempregados:---------------------------------------------------------------------------------  

--- Presente Regulamento do Programa Municipal de Ocupação de 

Desempregados 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 Seis- Aumento do capital social da empresa das Águas do Alto 

Alentejo, E.I.M, S.A.:-----------------------------------------------------------------------------

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

anexa ao livro de atas referente a Aumento do capital social da empresa das 

Águas do Alto Alentejo, E.I.M, S.A.----------------------------------------------------------- 

--- O membro da Assembleia Senhor Rui Poupa perguntou se há plano para 

desativação dos serviços municipais e início da ação da empresa.------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que se prevê o início da ação 

da empresa em 1 de Janeiro de 2022, informando também que não irão ser 

afetos funcionários do município de Fronteira à empresa.------------------------------ 

--- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Aumento 

do capital social da empresa das Águas do Alto Alentejo, E.I.M, S.A.--------------- 

--- Ponto Sete- Mapa de Fluxo de Caixa 2020 e Primeira Revisão ao 

Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano 2021:------------------------- 

--- Presentes os documentos supra referidos que aqui se dão por transcritos e 

ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas.---------------------------------------

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

Micaela Perninha, José Pinheiro e António Branquinho.-------------------------------- 

--- Assuntos a incluír:---------------------------------------------------------------------------

--- Ponto Oito - Designação de Fiscal Único da Águas do Alto Alentejo , 

EIM:----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

anexa ao livro de atas para Designação de Fiscal Único da Águas do Alto 

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

Micaela Perninha, José Pinheiro, aprovar a proposta apresentada.------------------ 

--- 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 dezoito 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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