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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PONTE DE SOR, 
TRAMAGA E VALE DE AÇOR 

 
ATA Nº.01/2016 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 
---Aos vinte e dois dias de abril de dois mil e dezasseis, pelas vinte horas e trinta 
minutos, compareceram no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, sito no 
Campo da Restauração, em Ponte de Sor, os (as) Senhores (as): Jorge Manuel de Jesus 
Pascoal, Presidente da Assembleia de Freguesia; Fernanda Maria Soares Barradas 
Duarte, Primeiro Secretário; António Pereira da Silva; Horácio Belo da Silva Almeida; 
Luísa Maria Marques Pita Pauleta Figueira; Jorge da Cruz Semedo Veludo; Tomé 
Tapadas Alves Calado; Florinda Maria Tapadas Neves Esteves, Mário Rui Martins da 
Silva; Francisco António de Oliveira Martins Salvaterra e Joaquim Manuel Nunes 
Lopes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---Esteve também presente o senhor Presidente da Junta de Freguesia da União de 
Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, José Manuel dos Santos e os 
senhores José António Dias e Pedro Manuel Nunes Sobreira, Secretário e Tesoureiro da 
Junta de Freguesia, respetivamente. -------------------------------------------------------------- 
---Faltaram os seguintes membros da Assembleia de Freguesia: Alberto José de Jesus 
Carvalho e Silvano Joaquim Marques Nascimento. -------------------------------------------- 
---Após se verificar a ausência do segundo secretário e em conformidade com a alínea 
quatro do artigo sétimo do Regimento da Assembleia de Freguesia para o mandato de 
dois mil e treze a dois mil e dezassete, foi designado para segundo secretário o senhor 
Jorge da Cruz Semedo Veludo, ficando a Mesa constituída pelos seguintes elementos: 
Jorge Manuel de Jesus Pascoal – Presidente; Fernanda Maria Soares Barradas Duarte, 
Primeiro Secretário e Jorge da Cruz Semedo Veludo – Segundo Secretário. --------------- 
---A sessão teve a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------- 
---Ponto Um – Apreciação da informação do Senhor Presidente da Junta, sobre a 
atividade da Junta de Freguesia, bem como da situação financeira da mesma, de acordo 
com a alínea e) do número dois do artigo 9º. da Lei nº.75/2013, de 12 de setembro. ------ 
---Ponto Dois – Apreciação / Aprovação dos documentos de Prestação de Contas da 
Junta de Freguesia de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, relativos ao ano de dois 
mil e quinze (2015), de acordo com a alínea b) do nº.1 do artigo 9º. da Lei nº.75/2013, 
de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---Ponto Três – Apreciação do Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações 
Patrimoniais e respetiva avaliação, de acordo com a alínea b) do número 1 do artigo 9º., 
da Lei nº.75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------ 
---Ponto Quatro – Apreciação / Aprovação da primeira revisão das Grandes Opções do 
Plano, Plano Plurianual de Investimentos, Plano Plurianual de Ações Mais Relevantes e 
Orçamento da Junta de Freguesia, para o ano de dois mil e dezasseis (2016), de acordo 
com a alínea a) do número 1, do artigo 9º., da Lei nº.75/2013, de 12 de setembro. -------- 
---Após a abertura da sessão pelo senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, e este 
fazendo uso da palavra, submeteu a votação a ata da última reunião ordinária desta 
Assembleia, realizada a quatro de dezembro de dois mil e quinze, sendo a mesma 
aprovada por unanimidade. Ainda antes da ordem do dia, inscreveu-se o senhor 
Joaquim Manuel Nunes Lopes e fazendo uso da palavra, informou que o Partido 
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Comunista Português, vai voltar a pedir a reposição das três extintas Freguesias do 
Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---Entrou-se no ponto um da Ordem de Trabalhos, e fazendo uso da palavra o Senhor 
Presidente da Junta, informou sucintamente todas as atividades desenvolvidas pela 
Autarquia, desde a última reunião ordinária realizada a quatro de dezembro de dois mil 
e quinze, de salientar que de acordo com a legislação vigente a informação analisada foi 
enviada por escrito a todos os membros da Assembleia de Freguesia, assim como, os 
saldos bancários disponíveis numa determinada data e referenciada nos mesmos; 
ficando a referida informação arquivada junto à presente ata. Ainda fazendo uso da 
palavra o senhor Presidente da Junta informou que a situação financeira da Autarquia é 
boa, conforme revela o presente resumo diário de tesouraria. De imediato apresentou 
disponibilidade para qualquer esclarecimento relativamente à informação ou à situação 
financeira da Autarquia, não havendo nenhuma questão digna de registo, o senhor 
Presidente da Junta informou quais as atividades que a Autarquia irá levar a cabo 
aquando as comemorações do 25 de abril e 1º de maio, convidando todos os presentes a 
participarem nas referidas comemorações. Ainda fazendo uso da palavra o senhor 
Presidente da Junta, informou que no próximo sábado irá realizar-se a Prova da Malha 
em Vale de Açor, integrada no Torneio Concelhio da Malha, convidou todos os 
presentes a participarem na referida prova. ------------------------------------------------------ 
---De seguida entrou-se no ponto dois da Ordem de Trabalhos e fazendo uso da palavra 
o senhor Presidente da Junta, explanou acerca dos Documentos de Prestação de Contas 
da Junta de Freguesia, relativos ao ano de dois mil e quinze (2015). De imediato 
informou que a Conta de Gerência apresentada reflete uma gestão controlada. De referir 
que a receita totaliza seiscentos e quarenta e três mil, quinze euros e dezassete cêntimos 
(643.015,17 Euros), incluindo o saldo da gerência anterior no valor de duzentos e 
quinze mil, duzentos e vinte euros e quinze cêntimos (215.220,15 Euros), e na despesa 
quatrocentos e quatro mil, oito euros e três cêntimos (404.008,03 Euros), tendo ficado o 
saldo para a gerência seguinte em duzentos e trinta e nove mil, sete euros e catorze 
cêntimos (239.007,14 Euros). Após breve análise, foi de imediato o referido ponto 
submetido a votação, sendo o mesmo aprovado por maioria, com a abstenção da 
bancada da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---Imediatamente deu-se entrada no terceiro ponto da ordem de trabalhos e após 
apreciação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais da 
Autarquia, não houve qualquer intervenção digna de registo. ---------------------------------
---Entrou-se de seguida no ponto quatro da ordem de trabalhos e após apreciação 
pormenorizada da primeira revisão do orçamento do corrente ano, fez uso da palavra o 
senhor Presidente da Junta, informando que houve necessidade de proceder a esta 
revisão em virtude de se incluir o saldo da gerência anterior no valor de duzentos e 
trinta e nove mil, sete euros e catorze cêntimos (239.007,14 Euros), valor este que foi 
distribuído pelas rubricas orçamentais, conforme demonstra as modificações do 
orçamento da despesa. De imediato o senhor Presidente da Junta informou que a rúbrica 
orçamental do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), também teve um reforço 
de três mil, trezentos e oitenta e dois euros (3.382,00), devendo-se esta modificação ao 
fato de que quando a Autarquia elaborou o orçamento para dois mil e dezasseis, fê-lo 
em conformidade com o valor recebido na rubrica orçamental do Fundo de 
Financiamento das Freguesias (FFF), de dois mil e quinze (2015). Assim sendo, após o 
Orçamento de Estado estar aprovado para dois mil e dezasseis, houve necessidade de 
corrigir o valor inscrito. De imediato foi submetido o referido ponto a votação, sendo o 
mesmo aprovado por maioria, com a abstenção da bancada da CDU. -----------------------
---De seguida inscreveu-se o senhor Joaquim Manuel Nunes Lopes e fazendo uso da 
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palavra, informou que se absteve na votação do ponto dois e ponto quatro da Ordem de 
Trabalhos, conforme explanação aquando a aprovação do orçamento da Autarquia de 
dois e quinze (2015). -------------------------------------------------------------------------------- 
--- Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão 
da qual para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pela respetiva Mesa 
da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------- 
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