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------------------------------------------ ATA Nº. 5/2021 ----------------------------------------- 

---Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas 

dezoito horas e trinta minutos, 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 Senhor 

Manuel Caetano Baiona Neves, Presidente efetivo da Assembleia  Municipal 

coadjuvado pelos Senhores Francisco Manuel Fagundes Bento e Célia Cristina 

Teixeira Balela Ferreira 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-Delegação de competências no âmbito da Lei dos Compromissos;--------------- 

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

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

4-Eleição dos representantes da Assembleia Municipal para a Assembleia 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo( CIMAA);----------- 

5-Eleição de representantes no Conselho Municipal de Segurança;----------------- 

6-Representante da Assembleia Municipal na Comissão de Acompanhamento 

do PDM;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

7-Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para o Conselho Municipal de 

Educação;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

8- Eleição de Presidente de Junta de Freguesia para participar nos congressos 

da ANMP;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

9- Eleição do Representante das Freguesias na Comissão Municipal de Defesa 

da Floresta;------------------------------------------------------------------------------------------ 

10-Eleição dos representantes para a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11-Contrato de transporte CIMAA e Rodoviária;------------------------------------------- 

12-Plano Municipal de Defesa da Floresta ;------------------------------------------------ 

13-Condições de alienação dos fogos propriedade do município de Fronteira 

sitos nos bairros do espírito Santo em Fronteira e Bartolomeu Dias em Cabeço 

de Vide;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

14-Alteração ao Regulamento da Organização, Estrutura e Funcionamento dos 

serviços Municipais;------------------------------------------------------------------------------- 



15-Proposta de Mapa de Pessoal 2022;----------------------------------------------------- 

16-Lei das Comunicações Eletrónicas- Percentual a aplicar em 2022;-------------- 

17-Derrama;----------------------------------------------------------------------------------------- 

18-Participação variável no IRS;--------------------------------------------------------------- 

19-Redução de Taxas de ocupação e rendas nos Mercados Municipais;---------- 

20-Imposto Municipal sobre imóveis;--------------------------------------------------------- 

21-Programa Creche Gratuita no Município de Fronteira;------------------------------- 

22- Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022;-------------------------------- 

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

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

que constituem a Assembleia: José Coutinho, Adélio Sardinha, Anabela 

Madeira, Luís Ferreira, Sérgio Marques, Sérgio Rodrigues, Jorge Marques, Ana 

Calhau, João Martins, João Serra, António Palrão, João Velez e Isalindo 

Lourenço.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Presente Ana Mafalda Dordio em substituição do membro Maria de Fátima 

Marques que foi solicitada e aceite.----------------------------------------------------------- 

--- Registou-se a presença do Senhor Presidente da Câmara e dos 

Vereadores: António Gomes, Rita Rodrigues, Fernando abegão e Justino Dias.- 

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

--- Registou-se a falta do membro Paula Brito.------------------------------------------ 

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

--- Presente justificação de falta do membro Paula Brito, 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.------------------- 

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

--- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu as boas vindas a todos 

os membros fazendo votos de bom trabalho.----------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor João Serra perguntou se os 

trabalhadores do Município já estão a receber o subsídio de insalubridade e se 

em caso afirmativo, foram pagos retroativos a Janeiro do corrente ano.------------

--- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que o referido subsídio entrou 

em vigor em Maio de 2021 e, de acordo com parecer emitido pela Direção 
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Geral das Autarquias Locais, não foi pago com retroativos, uma vez que 

depende do exercício de determinadas atividades em determinado espaço 

temporal limitado, não havendo registos anteriores a essa data que 

permitissem a retroagir os pagamentos.----------------------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fronteira, cumprimentou 

todos os presentes, manifestando o seu gosto e honra de estar neste órgão. 

Faz votos que ao fim de 28 anos haver um órgão no Concelho eleito por um 

movimento diferente não seja motivo para desconforto. Fez referência à 

reunião que ocorreu com o Senhor Presidente da Câmara e Vereadora, que 

demorou algum tempo a acontecer onde foram abordados diversos assuntos 

entre os quais a colaboração ente os diferentes órgãos autárquicos, bem como 

pensar a dignidade da Junta de Freguesia de Fronteira. Referiu também que 

solicitou reunião com o Presidente da Assembleia e que a mesma não 

aconteceu.-------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara deixou nota de boas vindas a todos os 

membros da Assembleia, referindo que a reunião com o Presidente da Junta 

de Freguesia de Fronteira aconteceu quando foi possível. Referiu ainda que 

sempre tratou todos com respeito e consideração e que assim vai continuar.----

--- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, em relação ao pedido de 

reunião do Senhor Presidente da Junta de Fronteira, referiu entender não fazer 

sentido reunir com nenhum membro antes desta reunião da Assembleia, e que 

os assuntos a abordar poderiam ser discutidos na mesma.----------------------------

--- 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 

entregue a todos os membros.---------------------------------------------------------------- 

--- Ponto Dois- Delegação de competências no âmbito da Lei dos 

Compromissos:----------------------------------------------------------------------------------- 

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

anexa ao livro de atas para delegação de competências no Presidente da 

Câmara no âmbito da lei dos compromissos.----------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara prestou esclarecimentos sobre o assunto . 



--- A Assembleia deliberou, por maioria, com a abstenção do membro João 

Serra e o voto contra do membro Ana Dordio aprovar a proposta apresentada-- 

--- Ponto Três- Autorização prévia no âmbito da Lei dos compromissos- 

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

--- Presente informação de autorização prévia no âmbito da lei dos 

compromissos, referente ao período que medeia entre a realização da última 

reunião da Assembleia Municipal e a presente.-------------------------------------------

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

--- O membro da Assembleia Municipal Anabela Madeira questionou o porquê 

da diferença de valor a pagar ao Atlético Clube Fronteirense no ano corrente e 

no próximo.------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que se trata de um apoio dado 

por época Desportiva que se iniciou em Setembro de 2021 e termina em 

Agosto de 2022 é e pago mensalmente. Logo o compromisso feito para o 

corrente ano corresponde somente a 4 meses.-------------------------------------------- 

--- Ponto Quatro- Eleição dos representantes da Assembleia Municipal 

para a Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto 

Alentejo (CIMAA):--------------------------------------------------------------------------------

--- Presente para eleição de três membros, dois efetivos e um suplente  da 

Assembleia Municipal  para a Assembleia Intermunicipal Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA). Nesta eleição não votam os 

Presidentes das Juntas de Freguesia .-------------------------------------------------------

-- Foi apresentada lista pelo eleitos do PSD constituída pelos membros Célia 

Cristina Teixeira Balela Ferreira e Sérgio Constante Lopes Rodrigues, efetivos 

e Adélio Roberto Fialho Sardinha, suplente .-----------------------------------------------

--- Realizada a votação por escrutínio secreto, foi a lista apresentada eleita com 

nove votos a favor, quatro votos contra e um branco.------------------------------------ 

--- Ponto Cinco- Eleição de representantes no Conselho Municipal de 

Segurança:------------------------------------------------------------------------------------------

--- Presente para eleição de 3 representantes no Conselho Municipal de 

Segurança.-------------------------------------------------------------------------------------------

---  Foi apresentada lista pelo eleitos do PSD constituída pelos membros Adélio 

Roberto Fialho Sardinha, Luís Carlos Calhau Ferreira e Paula de Fátima Velez 

Brazão Martins de Brito.--------------------------------------------------------------------------
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--- O membro da Assembleia Municipal senhor Jorge Marques chamou a 

atenção para o facto de o Regulamento do Conselho Municipal de Segurança 

estar desatualizado, uma vez que há legislação posterior.-----------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que o Regulamento será revisto e 

adequado à lei, no entanto, não há qualquer impedimento que esta eleição se 

processe.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Realizada a votação por escrutínio secreto, foi a lista apresentada, aprovada 

por maioria com doze votos a favor, dois votos contra e três votos brancos.----- 

--- Ponto Seis- Representante da Assembleia Municipal na Comissão de 

Acompanhamento do PDM:------------------------------------------------------------------- 

--- Presente proposta dos eleitos do PSD para nomeação do membro Adélio 

Roberto Fialho Sardinha.------------------------------------------------------------------------ 

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor Jorge Marques perguntou se 

está a decorrer revisão do PDM, porque a comissão de acompanhamento só 

deverá existir se houver revisão.--------------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que esta nomeação pretende 

salvaguardar se houver necessidade urgente de comunicar este representante. 

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que a ultima revisão é de 2012. 

Entretanto foi feito um Estudo de Caracterização e Diagnóstico.---------------------

--- Realizada a votação por escrutínio secreto foi a proposta aprovada por 

maioria com doze votos a favor três votos contra e dois votos brancos.----------- 

--- Ponto Sete - Eleição do Presidente de Junta de Freguesia para o 

Conselho Municipal de Educação:--------------------------------------------------------- 

--- Proposta para nomeação do Presidente da Junta de Freguesia de São 

Saturnino.--------------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor Jorge Marques, referiu que o 

Regulamento deste Conselho Municipal também está desatualizado, não temos 

Conselho Municipal da Juventude, seria importante criar. Referiu também a 

falta de Carta Educativa.-------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que há carta Educativa, 

estando no entanto a ser feita atualização pela CIMAA para todos os 

Concelhos do Distrito.-----------------------------------------------------------------------------   

--- Realizada a votação por escrutínio secreto foi aprovado nomear o 

Presidente da Junta de Freguesia de São Saturnino para o Conselho Municipal 



de Educação, por maioria com treze votos a favor dois votos contra e dois 

votos brancos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto Oito - Eleição de Presidente de Junta de Freguesia para 

participar nos congressos da ANMP:----------------------------------------------------- 

--- Proposta para nomeação do Presidente da Junta de Freguesia de Cabeço 

de Vide .---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Realizada a votação por escrutínio secreto foi aprovado nomear o Presidente 

da Junta de Freguesia de Cabeço de Vide para participar nos congressos da 

ANMP, por maioria com treze votos a favor três votos contra e um voto branco.- 

--- Ponto Nove - Eleição do Representante das Freguesias na Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta- Esta comissão passou a denominar-se, 

conforme o disposto no artº. 29º do Decreto-Lei nº. 82/2021 de 13/10 Comissão 

Municipal de Gestão Integrada de fogos Rurais::------------------------------------------- 

--- Proposta para nomeação do Presidente da Junta de Freguesia de Fronteira . 

---Realizada a votação por escrutínio secreto foi aprovado nomear o Presidente 

da Junta de Freguesia de Fronteira como Representante das Freguesias na 

Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais, por maioria com 

quinze votos a favor um voto contra e um voto branco.---------------------------------

--- O Presidente da Junta de Freguesia de Fronteira, agradeceu a indicação, e 

aceita com satisfação, no entanto manifestou-se surpreendido  por não ter sido 

contactado antes da proposta. Manifestou a sua concordância com a eleição 

dos colegas presidentes de junta para as nomeações indicadas. ------------------- 

--- Ponto Dez- Eleição dos representantes para a Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens:--------------------------------------------------------------------------

--- Presente proposta para designação de membros para a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens , conforme o disposto no artigo 17º. Nº. 1 alinea 

l) da Lei nº. 147/99 de 01 de Setembro a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens na sua modalidade de funcionamento alargada , é composta por quatro 

cidadãos eleitores, preferencialmente com especiais conhecimentos ou 

capacidades para intervir na área das crianças e jovens em perigo, designados 

pela Assembleia Municipal, ou pelas assembleias municipais ou assembleia de 

Freguesia, nos casos previstos, respetivamente, nas alíneas b) e a) do nº. 2 do 

artigo 15º. Propondo nestes termos os seguintes cidadãos para integrar a 

CPCJ na sua modalidade alargada: Patrícia Susana Garção Andrade, 
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assistente social residente em Fronteira; Beatriz Filipe Calado, educadora de 

infância residente em Cabeço de Vide; Ana Leonor Calado Vaz, psicóloga, 

residente em Cabeço de Vide e Ana Margarida Farinha Magrinho, psicóloga  

residente em Vale de Maceiras - São Saturnino.------------------------------------------

---- Realizada a votação por escrutínio secreto, foi a proposta apresentada 

aprovada com catorze votos a favor e três votos contra.-------------------------------- 

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

nomeada pela Assembleia Municipal para fazer parte da CPCJ, tendo orgulho 

no trabalho feito enquanto fez parte e agradeceu o voto de confiança.-------------

----- Ponto Onze- Contrato de transporte CIMAA e Rodoviária:------------------

----- O Senhor Presidente da Câmara prestou informações sobre o documento 

que visa o estabelecimento de uma nova rota de ligação a Portalegre a passar 

por Alter do Chão de modo a contemplar ao alunos do Concelho que estudam 

naquelas localidades. Devido ao volume de transporte dependentes dos 

Serviços Municipais não é possível assegurar aquela rota, no entanto a 

Câmara faz um transporte intermédio diário.----------------------------------------------- 

--- Realizada a votação foi o documento apresentado aprovado por maioria 

com dezasseis votos a favor e abstenção do membro Ana Dordio.------------------ 

--- Ponto Doze - Plano Municipal de Defesa da Floresta :--------------------------

--- Presente o Plano Municipal de Defesa da Floresta para o Concelho de 

Fronteira . O Senhor Presidente da Câmara informou que o documento teve 

parecer positivo vinculativo do ICNF e aprovação na Câmara após submissão 

de inquérito público.-------------------------------------------------------------------------------

--- A Assembleia deliberou, por maioria com dezasseis votos a favor e  

abstenção do membro Ana Dordio  aprovar o Plano Municipal de Defesa da 

Floresta .---------------------------------------------------------------------------------------------

---Ponto Treze- Condições de alienação dos fogos propriedade do 

município de Fronteira sitos nos bairros do espírito Santo em Fronteira e 

Bartolomeu Dias em Cabeço de Vide:----------------------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Câmara explicou o facto de estas condições 

estarem a ser novamente aprovados, porque as anteriores tinham limitação de 

prazo para os interessados manifestarem interesse em comprar.--------------------

--- A Assembleia deliberou, por maioria com dezasseis votos a favor e 

abstenção do membro Ana Dordio aprovar Condições de alienação dos fogos 



propriedade do município de Fronteira sitos nos bairros do espírito Santo em 

Fronteira e Bartolomeu Dias em Cabeço de Vide.----------------------------------------

--- Ponto Catorze - Alteração ao Regulamento da Organização, Estrutura e 

Funcionamento dos serviços Municipais:-----------------------------------------------

--- Presente Alteração ao Regulamento da Organização, Estrutura e 

Funcionamento dos Serviços Municipais.---------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara explicou o que se pretende com esta 

alteração que visa essencialmente a criação de subunidades e visa acomodar 

transferência de competências que serão obrigatórias a partir de 2022.------------ 

--- A Assembleia deliberou, por maioria com quinze votos a favor e abstenção 

dos membros Ana Dordio e Anabela Madeira aprovar Alteração ao 

Regulamento da Organização, Estrutura e Funcionamento dos Serviços 

Municipais.-------------------------------------------------------------------------------------------

--- Ponto Quinze- Proposta de Mapa de Pessoal 2022:------------------------------

--- Presente proposta para aprovação de Mapa de Pessoal para 2022.------------

--- O Membro da Assembleia Jorge Marques referiu que os lugares não 

preenchidos são dezanove, perguntou se vai haver concurso público para os 

prover, referindo também que os cargos de Dirigente são todos por comissão 

de serviço. -------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara, referiu que os lugares de dirigente são 

providos por comissão de serviço estando a decorrer alguns concursos 

públicos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Câmara, referiu que estes pontos estão diretamente 

ligados com a elaboração do Orçamento bem como os seguintes, sendo que as 

alterações propostas não têm impacto por se tratar de despesa corrente.---------

--- A Assembleia deliberou, por maioria com quinze votos a favor e abstenção 

dos membros Ana Dordio e Anabela Madeira aprovar a proposta de Mapa de 

Pessoal para 2022.-------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto Dezasseis - Lei das Comunicações Eletrónicas- Percentual a 

aplicar em 2022:----------------------------------------------------------------------------------- 

--- Presente proposta para aprovação do percentual a aplicar relativos a direitos 

e encargos de implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 

equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços 
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de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo dos domínios 

público e privado.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- A Assembleia deliberou, por maioria com dezasseis votos a favor e a 

abstenção do membro Ana Dordio aprovar o percentual de 0, 25% a aplicar no 

ano de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto Dezassete- Derrama:--------------------------------------------------------------- 

--- Presente proposta para aprovação da Derrama em 2022--------------------------- 

--- Isenção de Derrama para Sujeitos Passivos cujo Volume de Negócios, em 

2021, seja igual ou inferior a 150.000.00 euros, de aplicação oficiosa;-------------- 

--- O Lançamento da taxa de derrama de de 1,5% para os restantes sujeitos 

passivos que cumpram as condições da lei.------------------------------------------------

--- A Assembleia deliberou, por maioria com dezasseis votos a favor e a 

abstenção do membro Ana Dordio aprovar a proposta de lançamento da 

Derrama para o ano de 2022.------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto Dezoito- Participação Variável no IRS para 2022:------------------------

--- Presente proposta para aprovação de fixação da percentagem de 2%, 

respeitante à Participação Variável no IRS para o ano de 2022.---------------------- 

--- A Assembleia deliberou, por maioria com dezasseis votos a favor e a 

abstenção do membro Ana Dordio aprovar a proposta de lançamento da 

Derrama para o ano de 2022.------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto Dezanove - Redução de taxas de ocupação de rendas nos 

espaços municipais:----------------------------------------------------------------------------

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

anexa ao livro de atas que para a redução de taxas de ocupação nos espaços   

municipais.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A Assembleia deliberou, por maioria com dezasseis votos a favor e a 

abstenção do membro Ana Dordio aprovar a proposta apresentada.---------------- 

--- Ponto Vinte- Fixação de taxa de IMI Para 2022:------------------------------------

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

anexa ao livro de atas para fixação dos valores de IMI para o ano de 2022.------ 

--- A Assembleia deliberou, por maioria com dezasseis votos a favor e a 

abstenção do membro Ana Dordio aprovar a proposta apresentada.---------------- 

--- Ponto Vinte e Um - Programa Creche Gratuita no Município de 

Fronteira:-------------------------------------------------------------------------------------------- 



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

anexa ao livro de atas, para aprovação do programa creche gratuita no 

Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara explicou tratar-se de um complemento ao 

Programa do Kit Bebé, já implementado, será feito o reembolso aos pais 

mediante entrega de comprovativo de pagamento às entidades detentoras das 

creches.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.- 

--- Ponto Vinte e Dois- Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2022:-

--- Presente para aprovação o Documento do Orçamento e Grandes Opções do 

Plano para 2022.-----------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que sendo um documento cujo 

volume e receita se encontra muito dependente do Orçamento de Estado este 

é o Plano e Orçamento possível de apresentar dadas as circunstâncias 

politicas. O Orçamento de Estado que foi apresentado previa redução para o 

nosso Município de cerca de oito por cento, aproximadamente quatrocentos mil 

euros .-------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fronteira , referiu a 

necessidade de dar mais dignidade à junta de Freguesia referida, constatando 

que o Orçamento de Estado diminua verbas para a Câmara mas as da junta 

aumentavam. Referiu que, conforme conversa com o Senhor Presidente da 

Câmara, era desejável que a Delegação de competências da Câmara nas 

Juntas de Freguesia, no caso concreto da de Fronteira, pudesse ir mais além, 

mas que constatou que encontrou uma Junta de Freguesia que não dispõe de 

meios para o efeito.--------------------------------------------------------------------------------

--- Questionou se havendo possibilidade de as Juntas de Freguesia 

apresentarem algumas candidaturas a fundos comunitários qual a perspectiva 

do Senhor Presidente para apoiar essa candidaturas -----------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que a Câmara está na 

disposição de delegar as competências legalmente possíveis se as Juntas de 

Freguesia estiverem interessadas e tiverem condições para o efeito, afetando-

lhe os meios previstos na lei. Referiu porém que o que efetivamente releva é o 

serviço prestado às populações ao abrigo dessas competências. Se as Juntas 

de Freguesia tiverem melhores condições para prestar o serviço, a sua 
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disponibilidade é total, mas compreende as reservas neste momento.-------------

--- Referiu ainda o Senhor Presidente da Câmara que até ao momento as 

Juntas de Freguesia não podem candidatar-se a fundos comunitários, mas que 

se um dia tal for possível está disponível para prestar o apoio técnico 

necessário.-------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fronteira, mencionou um 

desejo da população, se a Câmara puder fazer alguma coisa, que é a 

iluminação da subida para a Ermida da Sra. Da Vila Velha.---------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que se trata de um reforço da rede 

de iluminação pública e que tal deve ser negociado com a E-Redes.---------------

---- O membro da Assembleia Senhor João Serra perguntou se os valores 

referentes aos programas ocupacionais se referem aos pagamentos a 

desempregados e quantas pessoas estão abrangidos com os Programas 

Ocupacionais. Referiu ainda a questão das obras na Ponte sobre a Ribeira 

Grande. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--- O senhor Presidente respondeu que estão abrangidas cerca de 40 pessoas, 

no programa específico para desempregados promovido pelo município, mas 

que existem ainda os Contratos de Emprego Inserção, protocolados com o 

IEFP.--------------------------------------------------------------------------------------------------

---- O membro da Assembleia Municipal Senhor Jorge Marques referiu que se 

devia tentar reduzir o custo da iluminação pública no concelho, perguntando 

para quando a substituição da iluminação na parte do Concelho que falta, 

referindo também que se devia recorrer a utilização de painéis fotovoltaicos em 

edifícios municipais, nomeadamente piscina, edifício dos Paços do Concelho, 

pavilhão, sendo um investimento que em termos de retorno possa ser 

vantajoso---------------------------------------------------------------------------------------------

--- O senhor Presidente da Câmara respondeu que as luminárias já foram 

substituídas em quase todo o Concelho e que o plano de substituição deve ser 

concluído em 2022, com excepção dos Centros Históricos atendendo à 

natureza específica dessa iluminação. Informando ainda que foi candidatado e  

aprovado projeto no âmbito de eficiência energética para os referidos edifícios, 

mas que a taxa de financiamento era muito residual, mas que tem a expetativa 

que a mesma seja reforçada.------------------------------------------------------------------- 



--- O membro da Assembleia Senhor Jorge Marques referiu a estão projetos no 

Orçamento e não têm financiamento, perguntando se no Portugal 2020 ainda 

há verbas.--------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que há candidaturas 

apresentadas e até aprovadas mas, não havendo dotação suficiente no 

Programa respetivo, estarão dependentes do quadro comunitário seguinte ou 

do reforço de verbas em overbooking do atual. Se tal ocorrer, os projetos têm 

que ser revistos devido à volatilidade dos preços, não sendo neste momento 

previsível os referidos montantes, pelo que devem ser interpretadas nos 

documentos previsionais como intenções políticas.--------------------------------------

---Uma vez realizada a votação, foi o documento das Grandes Opções do 

Plano e Orçamento para 2022, aprovado por maioria com as abstenções dos 

membros João Serra e Ana Dordio.----------------------------------------------------------- 

--- Intervenção do Público:-------------------------------------------------------------------- 

---Não se registaram intervenções.--------------------------------------------------------- 

---O Senhor Presidente da Assembleia desejou a todos Boas Festas e um Feliz 

Ano Novo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 e uma 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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