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

 
ATA Nº.04/2016 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 
---Aos trinta dias de novembro 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; Silvano Joaquim Marques Nascimento, 
Segundo Secretário; António Pereira da Silva; Horácio Belo da Silva Almeida; Luísa 
Maria Marques Pita Pauleta Figueira; Jorge da Cruz Semedo Veludo; Alberto José de 
Jesus Carvalho; 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, Pedro Manuel Nunes Sobreira; João Manuel da Tapada Galveias e João Luís 
de Sousa Casaca, membros do Executivo. -------------------------------------------------------
---Faltou a senhora Fernanda Maria Soares Barradas Duarte, 1º Secretário da 
Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 
---Após se verificar a ausência do primeiro secretário e em conformidade com a alínea 
três e 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; Silvano Joaquim 
Marques Nascimento – 1º Secretário e Jorge da Cruz Semedo Veludo – 2º 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 da Proposta das Grandes Opções do Plano, 
Plano Plurianual de Investimentos, Plano Plurianual de Ações Mais Relevantes, 
Orçamento, Mapa e Previsão de Despesas com o Pessoal da Junta de Freguesia, para o 
ano de dois mil e dezassete (2017), de acordo com a alínea a) do nº.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, informou que foi recebida a justificação da falta da senhora 
Luísa Maria Marques Pita Pauleta Figueira e do senhor Horácio Belo da Silva Almeida, 
na reunião ordinária da Assembleia de Freguesia, realizada no passado dia dezasseis de 
setembro de dois mil e dezasseis, as quais foram lidas em voz alta, sendo de imediato 
consideradas justificadas pela Mesa. Ainda fazendo uso da palavra o senhor Presidente, 
submeteu a votação a ata da última reunião ordinária desta Assembleia, realizada a 
dezasseis de setembro de dois mil e dezasseis, sendo a mesma aprovada por maioria, 
com quatro abstenções que pertenceram à senhora Florinda Maria Tapadas Neves 
Esteves; à senhora Luísa Maria Marques Pita Pauleta Figueira; ao senhor Horácio Belo 
da Silva Almeida e ao senhor Joaquim Manuel Nunes Lopes, em virtude dos mesmos se 
encontrarem ausentes, na referida reunião. ------------------------------------------------------ 
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---Ainda antes da Ordem do Dia, inscreveu-se o senhor Joaquim Manuel Nunes Lopes, 
e fazendo uso da palavra, informou que tem ouvido várias críticas relativamente à 
localização da construção da futura capela mortuária de Ponte de Sor, alertando o 
Executivo que deveria avaliar a referida localização. Ainda fazendo uso da palavra o 
senhor Joaquim Manuel Nunes Lopes, apresentou verbalmente uma proposta para que 
esta fosse discutida e votada na presente sessão, proposta essa, para que o Executivo 
fizesse nova avaliação para melhorar a localização da futura capela mortuária de Ponte 
de Sor. De imediato foi a mesma apreciada e votada, sendo rejeitada por maioria, com 
quatro abstenções que couberam à senhora Florinda Maria Tapadas Neves Esteves; ao 
senhor Mário Rui Martins da Silva, ambos da bancada do PSD - Partido Social 
Democrata; ao senhor Alberto José de Jesus Carvalho e ao senhor Horácio Belo da 
Silva Almeida, da bancada do PS - Partido Socialista, tendo dois votos a favor, que 
couberam ao senhor Francisco António de Oliveira Martins Salvaterra e ao senhor 
Joaquim Manuel Nunes Lopes, da bancada da CDU- Coligação Democrática Unitária – 
(PCP-PEV). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---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 ultima reunião ordinária realizada a dezasseis de setembro de dois 
mil e dezasseis, 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, ainda fazendo uso da palavra solicitou aos membros da 
Assembleia que apresentassem propostas de algumas obras que considerem importantes 
para a Freguesia. Não havendo qualquer intervenção por parte dos membros da 
Assembleia, o senhor Presidente da Junta, informou que a Autarquia à semelhança dos 
anos transactos irá realizar o tradicional jantar convívio de Natal, aproveitando a 
oportunidade para convidar todos os presentes a participarem no mesmo, que se 
realizará no próximo dia dezasseis de dezembro do corrente ano. --------------------------- 
---De imediato, solicitou o uso da palavra o senhor Alberto José de Jesus Carvalho, para 
questionar o senhor Presidente da Junta, relativamente à relação dos subsídios 
atribuídos pela Autarquia ao longo do ano, às várias instituições/organismos da 
Freguesia. Imediatamente fez uso da palavra o senhor Presidente da Junta, informando 
que a relação dos subsídios atribuídos pela Autarquia ao longo do ano, às várias 
instituições/organismos da Freguesia, será entregue aos digníssimos membros da 
Assembleia de Freguesia na reunião ordinária do mês de abril, aquando a aprovação das 
Contas de Gerência. Ainda fazendo uso da palavra o senhor Presidente da Junta 
informou que os digníssimos membros da Assembleia de Freguesia, em qualquer 
momento podem consultar a referida documentação na secretaria da Autarquia. ---------- 
---Imediatamente deu-se entrada no segundo ponto da ordem de trabalhos e fazendo uso 
da palavra o senhor Presidente da Junta, informou que o orçamento em apreciação é um 
orçamento muito equilibrado, salientando as obras que compõem o Plano Plurianual de 
Investimentos – PPI, indo estas ao encontro das solicitações e anseios das populações da 
Freguesia. Ainda fazendo uso da palavra, o senhor Presidente informou que pretende em 
parceria com o Município de Ponte de Sor, construir um parque de estacionamento 
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junto à Fonte da Vila, na medida em que muitos condutores já ali estacionam mas de 
forma desordenada; neste âmbito irá ainda executar obras de requalificação e 
modernização no Mercado Municipal de Ponte de Sor. Ainda fazendo uso da palavra, 
informou que na Tramaga irá ser construído um parque de merendas e um parque 
infantil. Na Ervideira será construído um Parque Infantil, no Vale de Açor irá ser 
construído também um parque de merendas, assim como, irá ser construído um parque 
com máquinas de manutenção física. De seguida solicitou o uso da palavra o senhor 
Silvano Joaquim Marques Nascimento, para perguntar qual a localização do espaço 
recreativo/desportivo no Vale de Açor. De imediato fez uso da palavra o senhor 
Presidente da Junta, informando que o espaço destinado à construção das referidas obras 
é o que fica entre a Estrada Nacional 119 e o Polidesportivo do Vale de Açor. De 
seguida, solicitou o uso da palavra o senhor Alberto José de Jesus Carvalho, 
questionando o senhor Presidente da Junta, se quando a Autarquia faz obras, a 
população daquele lugar é sempre ouvida. De imediato fez uso da palavra o senhor 
Presidente da Junta, informando que quando a Autarquia faz um investimento, a 
população é sempre auscultada, de tal forma, que a Autarquia foi informada pela 
população do Vale de Açor, que o parque de merendas que irá ser ali construído 
também irá dar apoio aos peregrinos que visitam o Santuário de Fátima. Ainda fazendo 
uso da palavra o senhor Presidente informou que, o processo para a aquisição da viatura 
nova de nove lugares, destinada ao transporte colectivo de crianças está a decorrer, 
todavia devido à burocracia não sabe se a mesma irá ser adquirida no corrente ano, ou 
no próximo ano, mantendo assim a rubrica para o efeito aberta no orçamento de dois mil 
e dezassete. Relativamente ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos, o senhor 
Presidente da Junta informou da necessidade da Autarquia ter de admitir mais um 
assistente operacional no Mapa de Pessoal, para o próximo ano. ----------------------------- 
 De seguida inscreveu-se o senhor Joaquim Manuel Nunes Lopes e fazendo uso da 
palavra, afirmou que concordava com a requalificação do Mercado Municipal de Ponte 
de Sor, todavia, devia-se ter cuidado para não destruir os postos de trabalho lá 
existentes, havendo a necessidade de dinamizar a produção local. Ainda fazendo uso da 
palavra informou que não concordava com o valor orçamentado na rubrica “04.08.02 – 
Bolsa e Refeições – IEFP”, afirmando que a Autarquia devia canalizar esta verba para a 
criação de empregos ou para a ajuda à criação de empregos. De seguida fez uso da 
palavra o senhor Presidente da Junta, informando que respeitava a opinião de todos, 
todavia, tem conhecimento que na Freguesia existem famílias a viver no limiar da 
pobreza e é com estes projetos do IEFP, que consegue minimizar algumas situações de 
pobreza extrema. Ainda fazendo uso da palavra o senhor Presidente da Junta realçou a 
necessidade do Mercado Municipal ser requalificado, criando um espaço mais moderno 
e confortável, mas sempre com o intuito de apoiar os produtores locais. -------------------- 
---De seguida o senhor Presidente da Mesa colocou a votação o ponto dois da Ordem de 
Trabalhos, sendo o mesmo aprovado por maioria, com duas abstenções que pertenceram 
à bancada da CDU. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---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. ----------------------------------------------------------------------- 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 


