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------------------------------------------ ATA Nº. 3/2021 ----------------------------------------- 

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

dezoito horas, no Auditório do Centro Cultural de FRonteira Salão Nobre da 

Câmara Municipal, 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 Francisco Manuel 

Fagundes Bento, chamado à mesa para substituir o primeiro secretário efetivo  

e José Norberto Prates Coutinho   segundo secretário 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-Prestação de Contas de 2020.--------------------------------------------------------------- 

--- 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 dos Vereadores 

Manuel Neves e António Gomes.-------------------------------------------------------------- 

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

--- Registaram-se as faltas dos membros Mário Campos e Micaela Perninha.---- 

--- 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.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pagina 99-v, na sua intervenção falta referir mais exemplos de falta de 

sinalização: Cabeço de Vide, Santo Amaro etc.------------------------------------------- 



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

unanimidade e assinada, tomando em conta esta chamada de atenção do 

membro supra referido. --------------------------------------------------------------------------- 

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

---Ponto Um-Exposição do Sr. Presidente da Câmara nos termos do 

disposto no artº25º nº2 alínea c) do anexo I Lei nº75/2013 de 12 de 

Setembro:------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Câmara desenvolveu a exposição enviada por 

escrito a todos os membros.--------------------------------------------------------------------

---- O membro da Assembleia Municipal Anabela Madeira congratulou o Sr. 

Presidente da Câmara pela intervenção no Largo Heróis da Pátria e manifestou 

o seu apreço pelo papel do município no processo de vacinação .-------------------

--- O membro da Assembleia Municipal José Pinheiro referiu que a EM 504 

(Fronteira- Santo Amaro) devia ser melhorada especialmente as bermas, 

referindo os acidentes que aí têm acontecido.---------------------------------------------

-- O Senhor Presidente referiu que a maioria dos acidentes registaram-se no 

troço da jurisdição do Concelho de Sousel, não tem sido possível articular com 

a Câmara de Sousel, qualquer intervenção. ----------------------------------------------- 

--- Autorização prévia no âmbito da Lei dos compromissos- Informação 

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

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

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

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

--- Prestação de Contas de 2020:------------------------------------------------------------

--- Presentes documentos de prestação de contas de 2020 que aqui se dão por 

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

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor Rui Poupa  referiu a redução da 

divida como positivo. Referindo como negativo o ponto da cobrança de dívidas 

que não se alterou. Referiu também tratar-se de ano atípico devido à 

pandemia, os custos com pessoal também aumentaram.------------------------------

--- Colocou questão referente ao processo judicial com as Águas de Lisboa e 

Vale do Tejo e a dívida da Freguesia de Cabeço de Vide.------------------------------ 

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que o custo com pessoal aumentou 

devido à atualização do salário mínimo nacional.-----------------------------------------
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--- Informou que o processo judicial com as Águas de Lisboa e Vale do Tejo diz 

respeito à posição assumida pela Município respeitante à faturação de serviços 

mínimos sem receber água, em seu entender deve respeitar-se e aguardar 

decisão judicial.-------------------------------------------------------------------------------------

--- Em relação à divida da Freguesia de Cabeço de Vide, refere-se ao 

financiamento do Balneário, a Freguesia não tem condições para pagar . A 

solução passará por garantia oficial por parte do poder central para transformar 

a divida em apoio. ---------------------------------------------------------------------------------

--- Realizada a votação foram os documentos de prestação de contas 

aprovados por maioria com a abstenção dos membros Micaela Perninha, José 

Pinheiro e António Branquinho.----------------------------------------------------------------

-- 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 dezanove horas e trinta minutos, 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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