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------------------------------------------ ATA Nº. 2/2021 ----------------------------------------- 

---Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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-Prorrogação das medidas de apoio social excecionais no decurso da 

pandemia da infeção por Covid-19 durante o Estado de emergência em 2021 - 

informação para conhecimento;---------------------------------------------------------------- 

4-Medidas de apoio à economia e comércio local no decurso da pandemia por 

COVID- 19 durante o Estado de Emergência em 2021- informação para 

conhecimento;-------------------------------------------------------------------------------------- 

5-Transferência de competências no domínio da Ação Social;------------------------ 

6-Alteração ao Mapa de Pessoal;-------------------------------------------------------------- 

7-Segunda Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2021.------ 

--- 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, 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 e dos 

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

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

--- Registou-se a falta dos membros Senhores Adélio Sardinha e Domingos 

Madeira.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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



--- Presente justificação do membro da Assembleia Municipal Adélio Sardinha, 

tendo a falta sido considerada justificada.--------------------------------------------------- 

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

--- O Senhor Presidente da Assembleia 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 com a correção do local e hora da reunião. .------------------------ 

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

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

novamente o problema da circulação do trânsito no Centro de Fronteira. 

Sugere que a Rua de Avis seja a descer. Tornou a referir que seria vantajoso a 

aquisição de prédio no Largo Marechal Carmona.---------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que está a ser concluído um plano 

de sinalética. A alteração de circulação só deve ser efetuada depois de 

concluídas as obras na Rua António Borralho Murça e colocada a nova 

sinalética.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

grave a falta de sinalização para Monforte, por exemplo. Sublinhou a 

importância de gravação das sessões.-------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente referiu que antes da próxima Assembleia Municipal a 

sinalética indicativa já se encontrará colocada.-------------------------------------------- 

--- 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 desenvolveu a informação remetida por escrito a todos 

os membros.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

gestão da crise da pandemia promovida pelo Senhor Presidente da Câmara.---- 

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

Informação para conhecimento:------------------------------------------------------------ 
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--- Presente para conhecimento a 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- Prorrogação das medidas de apoio social excecionais no 

decurso da pandemia da infeção por Covid-19 durante o Estado de 

emergência em 2021 - informação para conhecimento;:--------------------------- 

--- Presente para conhecimento a informação supra referida que aqui se dá por 

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

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

--- Ponto Quatro- Medidas de apoio à economia e comércio local no 

decurso da pandemia por COVID- 19 durante o Estado de Emergência em 

2021- informação para conhecimento:---------------------------------------------------- 

--- Presente para conhecimento a informação supra referida que aqui se dá por 

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

--- Ponto Cinco-Transferência de competências no domínio da Ação 

Social:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Presente proposta referente a Transferência de competências no domínio da 

Ação Social, no sentido da não aceitação das mesmas.--------------------------------

--- O Senhor Presidente referiu que a não aceitação das transferências neste 

momento não implica que as mesmas não se realizem. Que, pelo contrário, a 

Lei prevê que as transferências se verifiquem em março de 2022 

independentemente de aceitação. Referiu ainda que o momento não é o mais 

oportuno porque pretende negociar o pacote financeiro associado de modo a 

que o Município não seja prejudicado no futuro.-------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor José Pinheiro entende que é 

uma área em que será importante haver transferência de competências para as 

Autarquias.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Pinheiro, Telmo Teixeira e António Branquinho e o voto contra do membro 

Micaela Perninha, aprovar a não aceitação de transferência de competências 

no domínio da Ação Social.--------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto Seis- Alteração ao Mapa de Pessoal:-----------------------------------------

--- Presente proposta de alteração ao mapa de pessoal 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 unanimidade aprovar a proposta de alteração 

ao mapa de pessoal apresentada.------------------------------------------------------------ 

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

Orçamento para 2021:-------------------------------------------------------------------------- 

--- Presente para aprovação a segunda revisão às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2021, que aqui se dá por transcrita e fica arquivada em pasta 

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

--- O Senhor Presidente da Câmara salientou o ponto das verbas para o estudo 

da Barragem do Pisão serem iguais para todos os Municípios do Distrito.---------

--- A Assembleia deliberou, por unanimidade aprovar a segunda alteração às 

grandes Opções do Plano e Orçamento para 2021.-------------------------------------- 

--- Intervenções Diversas:---------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Assembleia referiu-se à comunicação que fez aos 

Munícipes no dia 6 de Abril para informar pessoalmente a Assembleia que não 

volta a candidatar-se à mesma, agradeceu a todos a colaboração durante estes 

anos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor José Pinheiro agradeceu 

também ao Prof. Roquette, enaltecendo a postura correta e de sentido 

democrático.----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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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