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------------------------------------------ ATA Nº. 1/2022 ----------------------------------------- 

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

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 Sr. 

Manuel Caetano Baiona Neves, Presidente efetivo da Assembleia Municipal 

coadjuvado pelos Senhores José Norberto Prates Coutinho, chamado à mesa 

para substituir o primeiro secretário e Célia Cristina Teixeira Balela Ferreira 

segunda secretária: ------------------------------------------------------------------------------- 

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- Declarações para conhecimento no âmbito do artigo 15º. Da Lei 8/2012 de 

21 de Fevereiro.------------------------------------------------------------------------------------ 

4- Águas do Alto Alentejo- Minuta de Adenda ao Contrato de Gestão Delegada 

5- Mapa de Fluxos de Caixa do ano 2021 e Primeira Revisão ao Orçamento e 

Grandes Opções do Plano para 2022.------------------------------------------------------- 

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

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

que constituem a Assembleia: Adélio Sardinha, Anabela Madeira, Luís Ferreira, 

Paula Brito, Sérgio Marques, Sérgio Rodrigues, Jorge Marques, Ana Calhau, 

João Martins, João Serra, António Palrão, e João Velez .------------------------------

--- Presente Ana Mafalda Dordio, que a partir desta reunião será membro eleito 

do Partido Chega devido à renúncia de mandato da eleita Maria de Fátima 

Carujo Marques.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores: António Velez Gomes, Rita Rodrigues, Fernando Abegão e Justino 

Dias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Registou-se a falta do primeiro secretário Francisco Bento que enviou 

justificação de falta por motivos pessoais, e do Presidente da Junta de 

Freguesia de São Saturnino que comunicou a falta ao Sr. Presidente da 

Assembleia . As faltas foram consideradas justificadas.--------------------------------- 



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

--- Presente pedido de inclusão de Proposta para constituição de Júri de 

Concurso para recrutamento para o cargo de direção intermédia de 2º. Grau 

Divisão Administrativa e Financeira.----------------------------------------------------------

--- A Assembleia deliberou, por unanimidade autorizar a inclusão na ordem de 

trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

--- Informou que faz parte da referida correspondência o Relatório e Plano de 

Atividades da CPCJ do Concelho de Fronteira.--------------------------------------------  

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor Adélio Sardinha referiu que, em 

seu entender este Relatório devia ser ponto da Ordem de trabalhos.---------------

--- O membro da Assembleia Senhora Anabela Madeira informou que na Lei 

está previsto que o documento seja remetido à Assembleia para conhecimento, 

não referindo que deva fazer parte da ordem de trabalhos.---------------------------- 

---Ata da reunião anterior: -------------------------------------------------------------------- 

--- Dispensada a sua leitura em virtude do seu texto ter sido previamente 

distribuído. ------------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor António Palrão referiu que o 

conteúdo da ata não elucida o teor da resposta dada pelo Sr. Presidente da 

Assembleia um pedido seu de reunião.------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Assembleia referiu que o que está na ata 

corresponde ao que foi  por si dito.------------------------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Sr. Luís Carlos Ferreira corroborou que 

o constante da ata correspondeu à intervenção do Senhor Presidente da 

Assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------

--- Realizada a votação da ata foi a mesma aprovada por maioria com o voto 

contra do membro da Assembleia Senhor António Palrão.----------------------------- 

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

--- Foi apresentado voto de protesto pelos membros eleitos pelo Partido 

Socialista de repúdio pela invasão da Ucrânia, que aqui se dá por transcrito e 

fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas.-------------------------------------------

--- A Assembleia deliberou, por maioria, com a abstenção do membro João 
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Serra subscrever o voto de protesto apresentado.----------------------------------------

---- O membro da Assembleia Municipal, Sr. António Luís Parlão, sensibilizou a 

Câmara para logo que seja possível ser colocada placa a denominar o Pavilhão 

Gimnodesportivo, com o nome de João Luís Semedo, dando cumprimento a 

deliberação tomada pelo anterior Executivo.-----------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor António Luís Palrão apresentou 

três propostas, que aqui se dão por transcritas e ficam arquivadas em pasta 

anexa ao livro de atas:----------------------------------------------------------------------------

--- Primeira Proposta: que a Assembleia saúde a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Fronteira pelo 27º. Aniversário da sua fundação.------

--- A Assembleia deliberou aprovar a saudação proposta.------------------------------

--- Segunda Proposta: Criar delegação do Município de Fronteira para 

estabelecer contatos com os Srs. Deputados do Distrito para sensibilização de 

eventuais cortes que estejam previstos nas receitas dos Municípios no 

 Orçamento Geral do Estado, ainda não aprovado.---------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor João Serra referiu que, em seu 

entender esta proposta devia ser feita como recomendação à Câmara e que é 

fora de tempo.---------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor Adélio Sardinha referiu também 

que não faz sentido a proposta sem se saber o que vai ser proposto no 

Orçamento de Estado após a formação do novo Governo.-----------------------------

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

deve aferir se está a ser aplicada a Lei das Finanças Locais.-------------------------

--- O senhor Presidente da Câmara referiu que a proposta que foi apresentada 

em Outubro contemplava as verbas destinadas às Autarquias Locais, havendo 

diminuição de receita, no caso do Município de Fronteira de 8, 2%. Referiu 

ainda que antes de conhecer a nova proposta  não faz sentido promover 

quaisquer ações.-----------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor António Luís Palrão referiu que 

perante estas opiniões retirava a proposta.-------------------------------------------------

--- Terceira proposta: Que a Assembleia delibere a constituição de uma 

Comissão destinada a acompanhar as atividades das Juntas de Freguesia e ter 

conhecimento das mesmas, como Órgão mais próximo das populações.----------

--- Colocado à votação a inclusão deste assunto na ordem de trabalhos da 



Assembleia, foi a mesma rejeitada com quatro abstenções, cinco votos contra e 

sete votos favoráveis. Assim o assunto deve ser agendado para a próxima 

reunião da Assembleia Municipal uma vez exigida maioria de 2/3 para a 

inclusão de assuntos. ----------------------------------------------------------------------------

--- Ainda no período antes da Ordem dia, o membro da Assembleia Municipal 

Senhor José Coutinho manifestou a sua preocupação pela diminuição de 

efetivos no posto da GNR de Fronteira. Entende que é um exemplo da 

importância que os governantes dão ao Interior do País .------------------------------

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

durante o ano de 2021 constatou que nos terrenos adjacentes à pista do 24 

horas foram depositados inertes, tendo reportado o caso aos Serviços de 

Defesa do Ambiente. Posteriormente recebeu notificação do Ministério do 

Ambiente a informar que o assunto tinha sido remetido para o Município de 

Fronteira, do qual nunca obteve resposta.--------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que a situação está resolvida e 

que não foi respondido porque o Senhor Jorge Marques, enquanto Munícipe 

nunca se dirigiu à Câmara, mas sim aos Serviços do a Ministério do Ambiente.-

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

Serviços Municipais deviam ser mais pró ativos na resolução destes problemas 

e na sensibilização dos munícipes, bem como na resposta a dar aos cidadãos.-

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor Adélio Sardinha , referiu que as 

reuniões da Assembleia não deviam ser utilizadas para  os membros  exporem 

 assuntos particulares.---------------------------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Câmara reiterou que a situação está resolvida, a 

zona em causa está fechada, não sendo possível o depósito de quaisquer 

resíduos .--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---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 informação apresentada por 

escrito.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor Jorge Marques perguntou se no 

âmbito da requalificação urbana da vila de Fronteira, não haverá hipótese de a 
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Câmara adquirir um imóvel à venda no Largo Marechal Carmona, junto da 

Travessa que demolido poderia melhorar a circulação do trânsito. ------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que este assunto não é novo na 

Assembleia, no entanto, ainda que possa fazer sentido, o imóvel em questão 

está no perímetro de proteção da Igreja Matriz, não havendo hipótese de 

demolição nem mesmo de qualquer alteração de fachada.------------------------ 

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

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

--- Presente o documento supra referido.----------------------------------------------------

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

--- Ponto três- Declarações para conhecimento no âmbito do artigo 15º. Da 

Lei 8/2012 de 21 de Fevereiro:--------------------------------------------------------------- 

--- Presentes declarações para conhecimento no âmbito do artigo 15º. Da Lei 

8/2012 de 21 de Fevereiro.----------------------------------------------------------------------

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

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

montantes em dívida ao Município são quantias substanciais, e perguntou se 

há algum processo a decorrer para recuperar as dividas..------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara informou que a cobrança das dívidas é 

uma responsabilidade dos serviços técnicos do município e que as dívidas de 

rendas e águas  aumentaram no último ano devido à suspensão, em virtude 

das medidas de apoio social no âmbito da pandemia, dos cortes e despejos .--- 

--- O membro da Assembleia Municipal senhora Anabela Madeira referiu que a 

questão das dividas já foi abordada noutras reuniões, em seu entender devia 

ser feito levantamento das dividas e definir as que são incobráveis.-----------------

--- O Senhor Presidente da Câmara reiterou que em seu entender as dívidas 

não devem ser consideradas prescritas. Enquanto são dívidas podem sempre 

vir a ser pagas.------------------------------------------------------------------------------------- 

---Ponto Quatro- Águas do Alto Alentejo- Minuta de Adenda ao Contrato 

de Gestão Delegada:----------------------------------------------------------------------------

--- Presente minuta de adenda de Adenda ao Contrato de Gestão Delegada da 

empresa Águas do Alto Alentejo EIM.--------------------------------------------------------

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

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



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

do membro João Serra aprovar o documento apresentado.----------------------------

---Ponto Cinco- Mapa de Fluxos de Caixa do ano 2021 e Primeira Revisão 

ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2022:----------------------------- 

---Presente para aprovação os documentos supra referidos.--------------------------

--- A Assembleia deliberou, por maioria com catorze votos a favor e as duas 

abstenções dos membros Srs.. João Serra e João Martins aprovar os 

documentos apresentados.----------------------------------------------------------------------

 --- Assunto a incluir:---------------------------------------------------------------------------- 

---Proposta para constituição de Júri de Concurso para recrutamento para 

o cargo de direção intermédia de 2º. Grau Divisão Administrativa e 

Financeira:------------------------------------------------------------------------------------------

--- Presente proposta supra referida.---------------------------------------------------------

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

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

Madeira, aprovar a proposta apresentada.--------------------------------------------------

--- O membro da Assembleia senhora Anabela Madeira justificou a sua 

abstenção porque poderá eventualmente concorrer ao lugar.------------------------- 

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

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

--- 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 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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