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------------------------------------------ ATA Nº. 4/2021 ----------------------------------------- 

---Aos dezasseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 

pelas dezoito 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-Aprovação de retificação dos documentos de prestação de contas de 2020; 

4-Estratégia Local de Habitação para o Concelho de Fronteira;---------------------- 

5-Terceira Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2021;------- 

6 -Autorização de assunção de compromissos plurianuais----------------------------- 

--- Presenças:-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Efetuada a chamada constatou-se estarem presentes os seguintes membros 

que constituem a Assembleia: 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:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Registou-se a falta do membro Francisco Bento.-------------------------------------- 

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

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

disposição dos membros da Assembleia Municipal para consulta.------------------- 

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

--- Presente justificação de falta do membro Francisco Bento , tendo a falta sido 

considerada justificada.--------------------------------------------------------------------------- 

---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 maioria com as abstenções dos membros, Mário Campos, Micaela 

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

--- Na ata deve considerar-se sem efeito a menção à presença do membro 

Micaela Perninha, uma vez que não esteve presente.-----------------------------------

--- O membro José Pinheiro tornou a referir que as atas deviam ser remetidas 

após retificadas.------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Antes da Ordem do Dia:--------------------------------------------------------------------

---O membro da Assembleia Municipal Senhor José Pinheiro insistiu na 

necessidade  de melhorar as condições de funcionamento da Assembleia 

Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Apresentou voto de pesar pela morte do Dr.Jorge Sampaio, que mereceu 

aprovação por unanimidade.-------------------------------------------------------------------- 

--- O Membro da Assembleia Municipal Senhora Micaela Perninha justificou a 

falta à reunião anterior porque não recebeu a convocatória. Fez um balanço 

dos 4 anos de mandato que agora terminam, em que as propostas 

apresentadas pelo PS apenas foram aprovadas a da limpeza do depósito de 

água de Fronteira. Referindo também que com o termo de função do atual 

Presidente da Assembleia Municipal Fronteira fica mais empobrecida.------------- 

--- 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 desenvolveu a informação escrita.------------

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

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

Informação para conhecimento ------------------------------------------------------------- 

--- Presente a informação de Autorização prévia no âmbito da Lei dos 

compromissos que aqui se dá por transcrita e fica arquivada em pasta anexa 

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

--- O membro da Assembleia Municipal Anabela Madeira perguntou quantas 

pessoas integram o Programa Municipal de Desempregados. -----------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que são trinta e oito.---------------



                                                                                                                                                        Fl.103 
Assembleia Municipal de Fronteira 

 
Reunião Ordinária de 16 de setembro de 2021  

 

 

--- O membro da Assembleia Municipal Micaela Perninha perguntou o que é o 

Centro de Atividades Polivalente.--------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara resumiu o projeto do equipamento 

referindo que o mesmo integra o Orçamento Municipal desde 2019.----------------

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

--- Ponto Três: Aprovação de retificação dos documentos de prestação de 

contas de 2020------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Presente para aprovação de retificação dos documentos de prestação de 

contas de 2020.-------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--- A Assembleia deliberou, por maioria aprovar os documentos apresentado 

com as abstenções dos membros Micaela Perninha, António Branquinho e 

Telmo Galveia.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto Quatro: Estratégia Local de Habitação para o Concelho de 

Fronteira ----------------------------------------------------------------------------- --------------

---Presente para aprovação o projeto Estratégia Local de Habitação para o 

Concelho de Fronteira.---------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara, resumiu a apresentação do projeto, 

referindo que o mês surge em resultado de um diagnóstico prévio .-----------------

--- O membro da Assembleia Municipal José Pinheiro, referiu a oportunidade de 

financiamento pelo PRR.-------------------------------------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Micaela Perninha considera o projeto 

utópico .-----------------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Célia Ferreira enalteceu o conteúdo do 

documento essencialmente na identificação das necessidades e medidas 

propostas.--------------------------------------------------------------------------------------------

--- Realizada a votação mereceu o documento de Estratégia Local de 

Habitação para o Concelho de Fronteira, aprovação por maioria com as 

abstenções dos membros António Branquinho, Telmo Teixeira e José Pinheiro. 

--- Ponto Cinco -Terceira Revisão às Grandes Opções do Plano e 

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

--- Presente para aprovação a Terceira Revisão às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2021.----------------------------------------------------------------------------



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

António Branquinho, Micaela Perninha e José Pinheiro aprovar a Terceira 

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

---Ponto seis- Autorização de assunção de compromissos plurianuais:-----

--- Presente para autorização pela Assembleia a autorização de compromissos 

plurianuais referente ao fornecimento continuo de combustíveis rodoviários “ 

Acordo Quadro para fornecimento de combustíveis Rodoviários CNCM- 

Aq/44/2021.------------------------------------------------------------------------------------------

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

Micaela Perninha e Telmo Teixeira aprovar o documento apresentado.------------

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

--- O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal pediu a palavra que lhe foi 

concedida pelo Presidente da Assembleia, para se despedir de todos por 

vontade própria e motivos pessoais, reforçou ainda a colaboração de todas as 

forças politicas. Manifestou o reconhecimento e apreço ao Professor Roquette , 

considera o professor um amigo de Fronteira. Propôs salva de palmas ao 

professor, que aconteceu.----------------------------------------------------------------------- 

--- Aprovação das Deliberações Integrantes desta Ata:-----------------------------

---  Todas as deliberações integrantes da presente ata foram aprovadas  a fim 

de produzirem efeitos imediatos.---------------------------------------------------------- ----

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

-- Às dezanove 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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