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------------------------------------------ ATA Nº. 2/2022 ----------------------------------------- 

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

dezoito horas e trinta  no 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  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-Autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos- Informação para 

conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Proposta para constituição de comissão da Assembleia Municipal para 

acompanhar as atividades das Juntas de Freguesia.----------------------------------- 

4- Águas do Alto Alentejo- Aquisição de prestação de serviços de fiscal único 

5-Regulamento Interno do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 

(SAAS);----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6-Reorganização de serviços e aprovação de organograma em virtude da 

transferência de competências nas áreas da ação social e educação;-------------- 

7-Aprovação do mapa de pessoal em virtude da transferência de competências 

nas áreas da ação social e educação;------------------------------------------------------- 

8-Dissolução da Associação Portalegre Distrito Digital;--------------------------------- 

9-Renovação excecional do Programa de Ocupação Municipal de 

Desempregados do Concelho de Fronteira;------------------------------------------------ 

10-Documentos de Prestação de Contas de 2021;--------------------------------------- 

--- 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, Paula Brito, Sérgio Rodrigues, Jorge 

Marques, Ana Paula Calhau, João Martins, Ana Dordio, João Serra, António 

Palrão e Isalindo Lourenço.---------------------------------------------------------------------  



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

António Gomes e Rita Rodrigues.-------------------------------------------------------------

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

--- Registou-se a falta do membro João Olaia.---------------------------------------------

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

--- O Senhor Presidente da Assembleia informou 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 maioria com a abstenção dos membros Francisco Bento e Isalindo 

Lourenço, por não terem estado presentes na reunião. --------------------------------- 

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

--- O membro da Assembleia Senhor António Luís Palrão, solicitou que fosse 

retirada a proposta por si apresentada constante do ponto nº. 3 da Ordem de 

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

--- Deu conhecimento dos resultados da reunião da Comissão Municipal de 

Gestão Integrada de Fogos Rurais em que esteve presente, por nomeação da 

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

--- O membro da Assembleia Municipal Sr. António Luís Palrão, manifestou 

também apreciação pelo discurso do Senhor Presidente proferido por ocasião 

do Feriado Municipal, manifestando igualmente desagrado pelo facto dos 

membros das Assembleias de Freguesia do Concelho não terem sido 

convidados para as cerimónias do referido feriado. Perguntou ainda se já 

estava agendada a reunião com a Sra. Ministra da Coesão na sequência da 

visita, disponibilizando desde já a sua colaboração. ------------------------------------- 

--- O Sr. Presidente da Câmara informou, em relação ao agendamento de 

reunião com a Sra. Ministra que estão a ser tomadas diligências prévias junto 

da Direção Regional da Cultura, em articulação com o Gabinete da Senhora 

Ministra.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O membro da Assembleia Municipal Sr. João Serra entregou à mesa um 

voto de saudação referente ao 25 de Abril e 1º. de Maio.-------------------------------

--- Como tinha sido enviado Moção pelos membros do Partido Socialista, com o 

mesmo propósito, a Assembleia deliberou que fossem os dois assuntos 
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votados em simultâneo, dando-se ambos por transcritos e arquivados em pasta 

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

---Realizada a votação foi o voto de saudação apresentado pela CDU aprovado 

por maioria com a abstenção do membro Sérgio Rodrigues e a moção 

apresentada pelo PS aprovada por maioria com as abstenções dos membros 

Sérgio Rodrigues e José Coutinho.----------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Assembleia propôs a alteração da ordem de 

discussão e votação de assuntos na Ordem de trabalhos, passando Ponto nº. 

dez – Documentos de prestação de Contas 2021, para Ponto nº. 2, por 

questões de natureza administrativa.---------------------------------------------------------

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

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

---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 procedeu ao desenvolvimento da informação escrita 

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

--- O Senhor Presidente abordou o assunto das transferências de 

competências no âmbito da Educação e da Segurança Social. No âmbito da 

Educação beneficiará todos, especialmente os alunos, no entanto refletir-se-à 

com dificuldades orçamentais a nível do orçamento municipal, uma vez que os 

cálculos foram feitos em 2019, as despesas não têm comparação possível 

devido à escalada da inflação.------------------------------------------------------------------ 

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

ANMP tem proposta para serem feitas reavaliações trimestrais, os municípios 

não podem ficar com esse ónus. Perguntou se estão previstos projetos de 

reabilitação das escolas.-------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente respondeu que as verbas previstas no Portugal 2020 

não prevêem reabilitação de Edifícios. Os custos de manutenção são da 

responsabilidade dos Municípios. -------------------------------------------------------------

--- O Primeiro Secretário da Assembleia, Senhor Francisco Bento questionou 

se o valor para manutenção é fixo.------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente informou que é valor fixo anual.-------------------------------

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

quantos funcionários foram transferidos para o quadro de pessoal da 



Autarquia---------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente respondeu que são vinte e três.------------------------------- 

---Ponto Dois: Documentos de Prestação de Contas de 2021:------------------- 

--- Presentes os documentos de prestação de Contas do ano 2021.----------------

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

aumento constante dos ativos contingentes.----------------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Câmara explicou que são referentes a divida da 

Junta de Freguesia de Cabeço de Vide ao Município. Referem-se a 

empréstimos de 1999, que já estão praticamente amortizados pelo Municipio.---

--- É um assunto complicado do ponto de vista jurídico. -------------------------------- 

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor Jorge Marques solicitou cópia 

da Adenda que foi assinada referente ao protocolo inicial, do qual já tem cópia, 

respeitante ao assunto do Balneário Termal.----------------------------------------------- 

--- Realizada a votação dos Documentos de Prestação de Contas de 2021 

foram os mesmos aprovados com treze votos a favor e 4 abstenções dos 

membros Jorge Marques, Ana Paula Calhau, João Martins e António Palrão.----

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

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

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

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

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

--- Ponto Quatro: Proposta para constituição de comissão da Assembleia 

Municipal para acompanhar as atividades das Juntas de Freguesia:----------

--- Retirado da Ordem de Trabalhos, conforme solicitado pelo membro da 

Assembleia Sr. António Palrão.---------------------------------------------------------------- 

---Ponto Cinco: Águas do Alto Alentejo- Aquisição de prestação de 

serviços de fiscal único:-----------------------------------------------------------------------

--- Presente informação da empresa supra referida para aprovação da 

Aquisição de prestação de serviços de fiscal único.-------------------------------------- 

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

procedimento.---------------------------------------------------------------------------------------

--- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos 

apresentados.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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---Ponto Seis: Regulamento Interno do Serviço de Atendimento e 

Acompanhamento Social (SAAS):----------------------------------------------------------

--- Presente Regulamento supra referido , cuja elaboração se tornou necessária 

devido à transferência de competências no âmbito da Ação Social.----------------- 

--- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o documento 

apresentado.--------------------------------------------------------------------------------------- 

---Ponto Sete: Reorganização de serviços e aprovação de organograma 

em virtude da transferência de competências nas áreas da ação social e 

educação:-------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara procedeu a alguns esclarecimentos sobre 

o assunto, referindo que a gestão do pessoal está delegada no Diretor da 

Escola----------------------------------------------------------------------------------------------- -

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

aprovar os documentos apresentados. ------------------------------------------------------ 

--- Ponto Oito: Aprovação do mapa de pessoal em virtude da transferência 

de competências nas áreas da ação social e educação:---------------------------

--- Presente para aprovação a adaptação do mapa de pessoal da Autarquia 

devido à transferência de competências nas áreas da ação social e educação 

--- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o documento 

apresentado.---------------------------------------------------------------------------------------- 

---Ponto Nove- Dissolução da Associação Portalegre Distrito Digital:--------

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

--- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a dissolução da 

Associação Portalegre Distrito Digital.-------------------------------------------------------- 

--- Ponto Dez: Renovação excecional do Programa de Ocupação Municipal 

de Desempregados do Concelho de Fronteira-----------------------------------------  

--- Presente proposta para renovação excecional do Programa de Ocupação 

Municipal de Desempregados do Concelho de Fronteira, inicialmente previsto 

para um ano.----------------------------------------------------------------------------------------

--- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o documento 

apresentado.----------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, saúda esta proposta.-------------- 

--- 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, 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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