---------------------------------------------ATA N.º 4/2021---------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE
DE SOR, REALIZADA NO DIA DEZ DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E
VINTE E UM.-------------------------------------------------------------------------------------------Aos dez dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um, e sendo vinte horas e
trinta minutos, compareceram no Edifício do Teatro - Cinema, em Ponte de Sor, os (as)
Senhores (as): Fernando de Oliveira Rodrigues, Presidente da Assembleia Municipal,
Manuel António Cardoso Dias Andrade, Primeiro Secretário, Maria do Carmo da Silva
Fortes Soares, Segundo Secretário, Isidro Carvalho da Rosa, António Correia
Constantino, Nuno Jorge Pinto de Castro, Eduardo Miguel Oliveira Alves, Sandra Maria
Prates Lopes, César Manuel Toucinho Baixito, Rui Adegas Coelho Lobo Varela, Mónica
Simaura Martins Vital, Fernando Manuel Graça D´Albuquerque, Lisete Maria Henriques
Fragoso Marques, João Maria Rosa Isidoro, Cláudia Sofia da Luz Nunes Alvarenga,
Sónia Cristina de Oliveira Vicente, Manuel Martins de Matos Cunca, Joaquim do
Nascimento Ramos, Florentino Maria Lourenço, João Filipe das Neves Mota que
substituiu o Senhor Fábio Miguel dos Santos Mendes, Sara Margarida Varandas
Raminhos, que substituiu o Senhor Joaquim Augusto Guiomar Lizardo, Maria Fernanda
Serineu Bacalhau, Presidente da Junta de Freguesia de Galveias, Joaquim Manuel de
Oliveira Dias, Presidente da Junta de Freguesia de Montargil, Pedro Miguel Martins
Marques, Presidente da Junta de Freguesia de Longomel e José Manuel dos Santos,
Presidente da Junta da União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açôr, no
sentido de realizarem a vigésima terceira sessão da Assembleia Municipal de Ponte de
Sor, no novo mandato deste Órgão Autárquico, eleito através do ato eleitoral para as
Autarquias Locais, realizado no passado dia um (1) de outubro do ano de dois mil e
dezassete (2017).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltas: Faltaram o Senhor Fábio Miguel dos Santos Mendes, devido a estar ausente
do País, conforme email enviado e datado de oito de setembro do corrente ano, e que foi
substituído pelo Senhor João Filipe das Neves Mota, o Senhor Joaquim Augusto Guiomar
Lizardo, devido a compromisso profissionais, que foi substituído pela Senhora Sara
Margarida Varandas Raminhos e ainda o Senhor José Manuel Rebocho Esporeta,
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Presidente da Junta de Freguesia de Foros de Arrão, devido a motivos pessoais, tendo por
isso a Assembleia Municipal deliberado, por unanimidade, justificar as referidas faltas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram igualmente presentes o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo
Luís Pereira Hilário e os Senhores Vereadores, Luis Manuel Jordão Serra, Alda Odete
Borges Martins Falé Monteiro Falca, Sérgia Marina Andrade Bettencourt Martins e João
Pedro Xavier Abelho Amante.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de constituída a respetiva Mesa, com o Senhor Presidente da Assembleia
Municipal, Senhor Fernando de Oliveira Rodrigues, o Senhor Manuel António Cardoso
Dias Andrade, Primeiro Secretário e a Senhora Maria do Carmo da Silva Fortes Soares,
Segundo Secretário, assim como se ter verificado a existência de Quórum, deu-se início
à referida sessão ordinária, que para o efeito havia sido convocada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em seguida, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Fernando de Oliveira
Rodrigues, deu início ao PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA, da respetiva
sessão ordinária da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois voltou a intervir o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Fernando de
Oliveira Rodrigues, para colocar à apreciação e votação a Ata número três barra dois
mil e vinte e um (3/2021), relativa à sessão ordinária realizada no dia vinte e cinco
(25) de Junho de dois mil e vinte e um (2021).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Então, e não havendo qualquer intervenção sobre a referida Ata, o Senhor
Presidente da Assembleia Municipal, Fernando de Oliveira Rodrigues, colocou-a à
votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em seguida os eleitos da Coligação Democrática Unitária (CDU-PEV),
apresentaram na Mesa uma Moção sobre o falecimento do anterior Presidente da
República, Senhor Dr. Jorge Sampaio, a qual a seguir se transcreve na íntegra: << No

2

momento do falecimento de Jorge Sampaio, os eleitos da CDU na Assembleia
Municipal de Ponte de Sor, expressam à sua família e ao PS as suas condolências.-A Jorge Sampaio deve ser reconhecido o seu percurso democrático e de resistência
ao fascismo, no qual se releva o papel desempenhado na defesa nos Tribunais
Plenários, nos anos da ditadura, de numerosos antifascistas.----------------------------Jorge Sampaio exerceu nos anos posteriores ao 25 de Abril, elevadas
responsabilidades políticas, designadamente as de Secretário-Geral do PS, e
Institucionais, tendo sido membro do Conselho de Estado, Presidente da República
entre 1996 e 2006 e Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, cargo que exerceu
entre 1990 e 1995, no quadro da Coligação “Por Lisboa”, em que o PCP exerceu
relevante papel.>>.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Fernando de Oliveira
Rodrigues, referiu que o Senhor Presidente Jorge Sampaio, tinha sido um grande
Estadista, um Homem bom, de um grande humanismo e um grande defensor da Liberdade
e da Democracia, para além de que também nos ensinou grandes valores, merecendo por
isso o nosso respeito e o nosso carinho, pedindo e propondo por isso que todos os
presentes fizessem um minuto de silêncio pelo seu falecimento, ato esse que foi cumprido
escrupulosamente por todos os presentes na sessão da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois usou da palavra o Senhor António Correia Constantino, referindo que País
tinha mergulhado neste dia, com a triste notícia de que o Dr. Jorge Sampaio tinha falecido.
Continuou dizendo que este Homem tinha sido um dos grandes democratas portugueses,
do mesmo modo que ele tinha sido um exemplo vivo na luta pela Democracia e pela
Liberdade, sendo por isso muito importante e cada vez até mais importante relembrá-lo
aos mais jovens e não só, pela sua luta em diversas áreas e pela sua grande personalidade.
Ainda disse que gostava de apresentar em nome da bancada do Partido Socialista na
Assembleia Municipal, que até se podia estender a todas as outras bancadas e a todos os
presentes, um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Jorge Sampaio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido e em seguida, o Senhor António Correia Constantino, em nome da
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Bancada do Partido Socialista da Assembleia Municipal, apresentou na Mesa um
Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Jorge Sampaio, o qual a seguir igualmente
se transcreve na íntegra: << Serve o presente para, em nome da Bancada do Partido
Socialista desta Assembleia, manifestarmos a nossa homenagem a um Homem que
hoje, nos deixou, caminhando em paz para a vida eterna, mas que nunca deixará de
ser sempre recordado, com muitas saudades, por todos os Portugueses e Portuguesas
democratas do nosso País.------------------------------------------------------------------------Um grande Presidente da República que honrou Portugal, manifestando em todos
os cargos que ocupou ser um homem bom, íntegro e de uma humanidade sem
precedentes.-----------------------------------------------------------------------------------------Uma figura do Partido Socialista inspirado pela Democracia, um exemplo de
resistência e luta contra a ditadura desde os seus tempos de estudante.----------------Um lutador contra todas as injustiças, solidário e sempre pela Liberdade e pela
Democracia.-----------------------------------------------------------------------------------------O Partido Socialista e o País perderam uma das figuras mais marcantes e
proeminentes da vida política nacional e internacional.-----------------------------------Um Homem sempre lúcido e muito inteligente, que nos vai deixar muitas saudades.
As nossas condolências à família, ao Partido Socialista e a todos os Democratas.>>.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Fernando de Oliveira
Rodrigues, colocou a Moção apresentada pela CDU – Coligação Democrática
Unitária, assim como o Voto de Pesar apresentado pelo Partido Socialista, à votação,
tendo as duas propostas sido aprovadas por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente e não havendo mais qualquer intervenção no PERÍODO DE ANTES
DA ORDEM DO DIA, entrou-se de seguida no PERÍODO DA ORDEM DO DIA, que
foi com tal finalidade, que a sessão havia sido convocada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM – N.º 11885

– APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO SENHOR

PRESIDENTE DA CÂMARA, ACERCA DA ATIVIDADE DESTA E DA
SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A ALÍNEA C)
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DO N.º 2, DO ARTIGO 25.º, DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os originais dos documentos relativos à Informação, ficarão arquivados em caixa
própria, devido à sua extensão e difícil transcrição para esta ata, no respetivo maço de
documentos, devidamente numerados e rubricados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, dizendo que
todas as informações sobre a atividade do Município, tanto financeira como de outras
atividades, constavam dos documentos que tinham sido enviados a todos os membros,
sendo que se alguém desejasse mais alguma explicação, poderia sempre colocar a
questão, que posteriormente lhe seria dada a resposta sobre qualquer dúvida que pudesse
existir. Por último, o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, ainda
referiu que gostava de dizer que relativamente aos encargos assumidos e atendendo a que
os respetivos documentos já tinha sido enviados há cerca de oito dias e nada era estanque,
mas pelo contrário tudo era uma situação dinâmica, razão pela qual informou que desde
esse dia até à presente data, os encargos a fornecedores já tinham diminuído em cerca de
quinhentos mil euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve mais qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, TOMAR
CONHECIMENTO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS – N.º 10961 – APRECIAÇÃO E TOMADA DE CONHECIMENTO
DAS ATAS SOBRE O ASSUNTO DO COVID-19, NO ÂMBITO DA CIMAA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os originais dos documentos relativos às Atas da CIMAA, ficarão arquivados em
caixa própria, devido à sua extensão e difícil transcrição para esta ata, no respetivo maço
de documentos, devidamente numerados e rubricados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, referindo
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que esta decisão tinha sido tomada pela CIMAA – Comunidade Intermunicipal do Alto
Alentejo, mais concretamente a situação de dar a conhecer às Câmaras Municipais e
respetivas Assembleia Municipais, o teor das Atas das reuniões efetuadas e participadas
pelos quinze Municípios, referentes à situação pandémica quanto ao Covid-19, de cada
Concelho e do Distrito de Portalegre, para conhecimento de todos, conforme tinha sido
decidido nesse sentido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve mais qualquer intervenção.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, TOMAR
CONHECIMENTO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS – N.º 10378 – TOMAR CONHECIMENTO DA RECOMENDAÇÃO
DA COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO
DAS CRIANÇAS E JOVENS, RELATIVAMENTE AO CUMPRIMENTO DOS
MANDATOS

PELOS

MEMBROS

INDICADOS

PELOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS, NAS CPCJ – COMISSÕES DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E
JOVENS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os originais dos documentos relativos à indicada Recomendação, ficarão arquivados
em caixa própria, devido à sua extensão e difícil transcrição para esta ata, no respetivo
maço de documentos, devidamente numerados e rubricados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Fernando de Oliveira
Rodrigues, referindo que esta informação / recomendação da Comissão de Promoção dos
Direitos de Proteção das Crianças e Jovens, promovia um esclarecimento através da
mencionada recomendação, na qual referia expressamente que os Representantes das
Assembleias Municipais nas CPCJ – Comissões de Proteção de Crianças e Jovens,
quando eram eleitos era para o mandato durante o período para que foram eleitos, e nesse
sentido não cessavam o referido mandato quando aconteciam as eleições autárquicas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

-----Não houve mais qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, TOMAR
CONHECIMENTO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO – N.º 11956 – TOMAR CONHECIMENTO DO PONTO DA
SITUAÇÃO DO PROCESSO DOS TERRENOS DA BARRAGEM DE
MONTARGIL, RELATIVOS AOS PRÉDIOS RÚSTICOS, DENOMINADOS DE
HERDADE

DO

SALGUEIRO-FORMOSA-FORMOSINHA-MONTALVO

E

PINTADO – CLÁUSULAS ACESSÓRIAS / RESPOSTA DO GRUPO NAU –
HOTELS & RESORTS – SOLAGO – INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os originais dos documentos relativos à indicada Informação, ficarão arquivados em
caixa própria, devido à sua extensão e difícil transcrição para esta ata, no respetivo maço
de documentos, devidamente numerados e rubricados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário,
referindo que sobre esta situação, já todos conheciam o Processo, mas também todos já
sabiam que aquando da existência de eleições autárquicas, vinha sempre para cima da
mesa a referida questão, sendo que nesse sentido gostava de informar que antes de alguém
levantar de novo tal situação ou do aparecimento de qualquer comunicado político de
qualquer força política, já durante o mês de junho do corrente ano, a Autarquia tinha
notificado novamente o Grupo NAU sobre o referido Processo, e também tinha recebido
a respetiva resposta, a qual nada alterava aquilo que estava a acontecer e que todos já
conheciam, mostrando o Grupo NAU em causa, a disposição para que todos os
compromissos sejam efetuados cumpridos, conforme demonstrava toda a documentação
enviada aos membros da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois usou da palavra o Senhor António Correia Constantino, referindo que estava
satisfeito pela Câmara Municipal de Ponte de Sor não ter esquecido esta situação, que
como se sabia na altura da mesma questão, era ele próprio o Presidente da Junta de
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Freguesia de Montargil, e também na altura era o Grupo Solago que estava com essa
situação, tendo nesse caso e na altura sido oferecido à Junta de Freguesia de Montargil,
um Campo Multiusos com bancadas, sem iluminação, mas que tinha ficado acordado que
mais tarde essa iluminação seria também colocada, de acordo com as informações do
Município e do próprio Grupo proprietário dos terrenos. Terminou, dizendo que tinha
ficado satisfeito poe saber que as situações não estavam mesmo esquecidas e que tudo o
que fosse para beneficiar a Freguesia de Montargil, era sempre muito bom e muito bem
vindo, o que era deveras importante, poder contar com tais contrapartidas e todo esse tipo
de ajudas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve mais qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, TOMAR
CONHECIMENTO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado o PERÍODO DA ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente da Assembleia
Municipal, Fernando de Oliveira Rodrigues, informou que se passaria à Audição do
Público presente, durante o PERÍODO DESTINADO À AUDIÇÃO DO PÚBLICO, e
durante o qual houve não houve qualquer intervenção.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entretanto e ainda antes de terminar a respetiva sessão, o Senhor Presidente da
Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário, pediu a palavra, para dizer que tendo em
consideração que esta era a última sessão da Assembleia Municipal de Ponte de Sor, deste
mandato, gostava de deixar a todos os membros da Assembleia Municipal, os
agradecimentos pelos contributos de todos nas questões apresentadas, para o bem do
Concelho de Ponte de Sor, sempre com respeito uns pelos outros, apesar de como era
normal existirem divergências de opinião, o que também era saudável para se resolverem
diversas situações. Também gostava de deixar uma palavra de agradecimento ao Senhor
Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de Sor e à respetiva Mesa da Assembleia
Municipal, pela sua grande disponibilidade e competência deste órgão, que nesse sentido
era tão bem era dignificado. Terminou, referindo que ainda gostava de desejar a todos os
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presentes, as maiores felicidades e muita saúde.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Também o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Fernando de Oliveira
Rodrigues, referiu que todos estavam na Assembleia Municipal para dar o melhor que
sabiam e podiam pelo Concelho de Ponte de Sor, achando mesmo que as coisas correram
sempre bem, e era sempre muito importante o Concelho estar em primeiro lugar, sendo
por isso que gostava de deixar um reconhecido obrigado a todos pela disponibilidade e
pela grande compreensão de todos, na resolução dos assuntos em prol do Concelho de
Ponte de Sor. Terminou, desejando também muitas felicidades e muita saúde para todos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente, é de referir que a Assembleia Municipal de Ponte de Sor deliberou,
por unanimidade, aprovar o texto das referidas deliberações em Minuta, no sentido das
mesmas adquirirem a consequente eficácia e começarem a produzir efeitos imediatos, de
acordo com os números três (3) e quatro (4), do artigo quinquagésimo sétimo (57.º), da
Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze (75/2013), de doze (12) de setembro, do
mesmo modo que a respetiva Ata foi aprovada, por unanimidade, no seu texto final, tendo
em atenção que foi a última sessão realizada por este Órgão, que é a Assembleia
Municipal de Ponte de Sor, deste mandato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Então, e não havendo mais nada a tratar, e sendo nove horas e trinta minutos, o Senhor
Presidente da Assembleia Municipal, Fernando de Oliveira Rodrigues, deu por
encerrados os trabalhos, do que para constar se lavrou a presente Ata, que depois de lida
em voz alta, vai ser assinada pelo Senhor Presidente e pelos Senhores Secretários.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________
Fernando de Oliveira Rodrigues
________________________________
Manuel António Cardoso Dias Andrade
________________________________
Maria do Carmo da Silva Fortes Soares
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