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------------------------------------------ ATA Nº. 4/2022 ----------------------------------------- 

---Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas       

dezoito horas e trinta minutos, 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- Desafetação do Domínio Público Municipal;-------------------------------------------- 

4-Acordo de Colaboração por tempo determinado para a Execução de 

Trabalhos pelos Municípios à Águas do Alto Alentejo, E.I.M., S.A.;------------------ 

5-Lei das Comunicações Eletrónicas- Percentual a aplicar em 2023;--------------- 

6-Derrama ;------------------------------------------------------------------------------------------ 

7-Participação variável no IRS;----------------------------------------------------------------- 

8-Imposto Municipal sobre imóveis;----------------------------------------------------------- 

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

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

que constituem a Assembleia: José Coutinho, Anabela Madeira, Luís Ferreira, 

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

João Martins, Ana Dordio, João Serra, António Palrão.--------------------------------- 

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

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

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

--- Registaram-se as faltas dos membros Adélio Sardinha, Isalindo Lourenço. 

João Olaia.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Presentes justificação de faltas dos membros Adélio Sardinha e Isalindo 

Lourenço. As faltas foram consideradas justificadas.------------------------------------ 

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



--- Presente pedido de inclusão do seguinte assunto na Ordem de Trabalhos: 

Doação de Terreno para sepultura perpétua de funcionário aposentado do 

município.--------------------------------------------------------------------------------------------

--- A Assembleia deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão deste 

assunto na ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------------- 

--- 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 João Serra e António Palrão, tendo 

o membro João Serra justificado o seu voto por não ter estado presente na 

reunião  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Os membros  eleitos pelo Partido Socialista apresentaram voto do 

congratulação referente ao avanço da construção da Barragem do Pisão, que 

aqui se dá por transcrita e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas.------- 

--- Posta à votação foi este assunto aprovado com cinco votos a favor e dez 

abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- O membro da Assembleia Municipal Anabela Madeira, apresentou também 

um voto de congratulação a título pessoal, sobre o Centro de Recolha Oficial 

de Animais de Companhia. Em seu entender é de louvar a forma como este 

projeto foi concretizado pelo Município, com empenho do atual Presidente da 

Assembleia, anteriormente Vereador e com membros da comunidade local.-----

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

informação sobre o ponto de situação da Etar do Vale de Seda.---------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara prestou esclarecimentos informando que a 

construção da ETAR está contemplada no Plano de Atividades das Águas do 

Alto Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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.-------------------------------------------------------------------------------------------
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--- O Senhor Presidente da Câmara desenvolveu a informação escrita, 

entregue a todos os membros, dando conhecimento de reunião realizada no 

âmbito da construção da Barragem do Pisão, no nosso município bem como 

nos municípios de Alter do Chão e Crato, que serão todos abrangidos pelo 

perímetro de rega.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

--- O Membro da Assembleia Senhor Jorge Marques referiu, em relação a 

contrato de lavagem de contentores, a mesma não existe, mencionando 

também que a higiene urbana não existe de todo.---------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Câmara informou que a situação de higiene urbana 

está identificada e a ser alvo de avaliação com o objetivo de resolução 

definitiva.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto Três- Desafetação do Domínio Público Municipal:---------------------- 

--- Presente proposta para desafetação de parcela de terreno identificada em 

planta anexa à referida proposta que se dá por transcrita e fica arquivada em 

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

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

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

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

Serra aprovar a proposta apresentada.------------------------------------------------------ 

--- Ponto Quatro- Acordo de Colaboração por tempo determinado para a 

Execução de Trabalhos pelos Municípios à Águas do Alto Alentejo, E.I.M., 

S.A. :--------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente prestou informações sobre o teor e objetivos deste 

Acordo, referindo que o concurso publico internacional lançado pela empresa 

para execução destes  trabalhos ficou deserto.  ------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Municipal Senhor João Serra questionou sobre o 

benefício efetivo da criação desta empresa para a população, manifestando a 

sua preocupação em relação aos serviços que até agora eram prestados pelas 

Autarquias e em seu entender a empresa não conseguirá dar resposta.----------- 



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

pertinente a situação de o município por si só não ter capacidade de fazer 

remodelação de redes.---------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu ser um assunto com diversas 

vertentes. As Autarquias da ideologia politica da CDU manifestaram posição 

diferente das restantes não tendo aderido à constituição da referida empresa, 

certo é que, só com a constituição desta empresa será possível aceder a 

financiamentos para remodelação de redes e outros. Esclareceu que os 

estatutos da empresa não prevêem a privatização da mesma. A entidade 

reguladora das Águas e Resíduos prevê o aumento de tarifários, segundo a 

qual o custo dos serviços deve ser suportado pelos consumidores. Se não 

fosse através da criação desta empresa o indicador económico não poderia ser 

cumprido. O assunto não é pacifico, mas entende que no caso do Concelho de 

Fronteira e dos municípios com a mesma dimensão não pode ser de outra 

forma.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Senhora Anabela Madeira referiu que o acordo 

prevê o pagamento dos serviços que o Município prestar à empresa .--------------

---- O Senhor Presidente da Câmara referiu ainda que este acordo prevê sanar 

dividas e pagamentos com retroativos ao inicio de funções  da empresa.----------

--- Realizada a votação foi o Acordo de Colaboração por tempo determinado 

para a Execução de Trabalhos pelos Municípios à Águas do Alto Alentejo, 

E.I.M., S.A. por unanimidade, tendo o membro da Assembleia João Serra 

justificado que é uma forma de minimizar os prejuízos para a população.---------

--- Ponto Cinco- Lei das Comunicações Eletrónicas- Percentual a aplicar 

em 2023:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---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 

de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo dos domínios 

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

--- A Assembleia deliberou, por unanimidade aprovar o percentual de 0, 25% a 

aplicar no ano de 2023, conforme proposta apresentada.------------------------------

--- Ponto Seis- Derrama :-----------------------------------------------------------------------

--- Presente proposta que aqui se dá por transcrita e fica arquivada em pasta 
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anexa ao livro de atas no sentido de ser concedida isenção de derrama para o 

ano de 2023.----------------------------------------------------------------------------------------

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

--- Ponto Sete -Participação variável no IRS:------------------------------------------- 

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

anexa ao livro de atas para aprovação de fixação da percentagem de 0% 

respeitante à Participação Variável no IRS para o ano de 2023.---------------------- 

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

Serra, aprovar a proposta apresentada.-----------------------------------------------------

--- O membro da Assembleia Senhor João Serra justificou a sua abstenção por 

entender que é um beneficio injusto.---------------------------------------------------------

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

discorda, esta medida beneficia a população com rendimentos que também 

merece benefícios.---------------------------------------------------------------------------------

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

seu entender esta proposta beneficia a população.--------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que todas as proposta de aplicação 

de impostos se devem à conjuntura que se vive atualmente e têm como 

objectivo apoiar toda a população, ainda que com redução significativa de 

receitas municipal.--------------------------------------------------------------------------------- 

---Ponto Oito- Imposto Municipal sobre imóveis 2023:------------------------------ 

--- 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 2023..-----

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu que se mantém a aplicação dos 

mínimos possíveis, fixados por Lei:----------------------------------------------------------- 

--- Assuntos a incluir:--------------------------------------------------------------------------- 

--- Doação de Terreno para sepultura perpétua de funcionário aposentado 

do município:--------------------------------------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara referiu ser prática habitual esta doação.-----

--- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar Doação de Terreno para 

sepultura perpétua de funcionário aposentado do município.-------------------------- 

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

--- Verificando-se a presença de público o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal perguntou se havia quem quisesse intervir.-----------------------------------



--- O Senhor José Manuel Madeira no uso da palavra referiu que em seu 

entender o timing da entrada em funcionamento da Empresa das Águas não foi 

o mais apropriado, os reflexos estão à vista este mês. Nem toda a gente pode 

pagar as faturas que estão a receber. Em seu entender está na altura do 

Senhor Presidente da Câmara se dirigir à população porque se verifica que não 

há benefícios.---------------------------------------------------------------------------------------

--- O munícipe supra referido perguntou ainda se os manuais escolares dos 

alunos foram adquiridos no Concelho.-------------------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Câmara informou o Munícipe que a informação lhe 

deve ter chegado de forma errada, esclarecendo em seguida que a câmara 

reembolsa aos pais os cadernos de atividades por eles adquiridos, não tendo 

qualquer intervenção na aquisição nem no local de aquisição.------------------------

--- Em relação à situação das águas como já referiu, anteriormente os valores 

fixos são aprovados pela Entidade Reguladora. A tarifa social tem que ser 

solicitada pelos Munícipes que entendam que a ela possam ter direito. A 

Câmara tudo fará para apoiar e minimizar as dificuldades dos munícipes.-------- 

--- 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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