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------------------------------------------ACTA N.º 5/2021---------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
PONTE DE SOR, REALIZADA NO DIA DEZ DE OUTUBRO DO ANO DE
DOIS MIL E VINTE E UM.--------------------------------------------------------------------------Aos dez dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, e sendo dezoito horas
e trinta minutos, compareceram no Edifício do Teatro - Cinema de Ponte de Sor, sito na
Avenida Manuel Pires Filipe, em Ponte de Sor, os (as) Senhores (as): Fernando de
Oliveira Rodrigues, Manuel António Cardoso Dias Andrade, Maria do Carmo da Silva
Fortes Soares, João Pedro Xavier Abelho Amante, Nuno Jorge Pinto de Castro, António
Correia Constantino, Lisete Maria Henriques Fragoso Marques, Manuel Martins de
Matos Cunca, Joaquim Augusto Guiomar Lizardo, Isidro Carvalho da Rosa, Fernando
Manuel Branco Rodrigues, Alex Conceição Silva, Sandra Maria Prates Lopes, Sónia
Maria Prates Sequeira, Fábio Miguel dos Santos Mendes, Helena Maria Gomes de
Almeida, José António Pereira da Costa, Mónica Simaura Martins Vital, Rui Jorge Dias
Figueira de Sousa, Fernando Manuel Graça D´Albuquerque, João Miguel Ramos Alves
Serra, José Manuel Rebocho Esporeta, Presidente da Junta de Freguesia de Foros de
Arrão, Joaquim Manuel de Oliveira Dias, Presidente da Junta de Freguesia de
Montargil, Maria Fernanda Serineu Bacalhau, Presidente da Junta de Freguesia de
Galveias, 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 primeira 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 vinte e
seis (26) de setembro do ano de dois mil e vinte e um (2021).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o Senhor Dr. Fernando de Oliveira Rodrigues, na qualidade de
Cidadão Eleito, que tinha encabeçado a Lista mais votada nas últimas Eleições
Autárquicas, realizadas no dia vinte e seis (26) de setembro do ano dois mil e vinte e um
(2021), assumiu a Presidência da Mesa da Assembleia Municipal, de acordo com o
número um (1) do artigo quadragésimo quinto (45.º), da Lei número cento e sessenta e
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nove barra noventa e nove (169/99), de dezoito (18) de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei número cinco traço A barra dois e dois (5-A/2002), de onze (11)
de Janeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois, o Senhor Dr. Fernando de Oliveira Rodrigues, colocou à apreciação e
votação do plenário da Assembleia Municipal, que o assunto da Eleição da Mesa, se
efetuasse de modo Uninominal, ou seja separadamente, para os cargos de Presidente e
Secretários ou através da Apresentação de Listas, onde se incluía os nomes do
Presidente e respetivos Secretários, em conjunto, e em conformidade com o número
dois, do citado artigo quadragésimo quinto (45.º), da Lei número cento e sessenta e
nove barra noventa e nove (169/99), de dezoito (18) de setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei número cinco traço A barra dois mil e dois (5-A/2022), de onze
(11) de janeiro, tendo a Assembleia Municipal deliberado, por unanimidade,
aprovar que a respetiva Eleição fosse efetuada por Listas, com os nomes do Senhor
Presidente e Senhores Secretários, em conjunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente, foi apresentada na Mesa, apenas uma Lista concorrente à Eleição
do Presidente e respetivos Secretários da referida Mesa da Assembleia Municipal,
pertencente ao Partido Socialista, indicando os nomes do Senhor Dr. Fernando de
Oliveira Rodrigues, como Presidente, e o Senhor Dr. Manuel António Cardoso
Dias Andrade e Senhora Maria do Carmo da Silva Fortes Soares, como Primeiro e
Segundo Secretários, respetivamente, Lista essa que ficou denominada como sendo a
Lista A, enquanto que as bancadas da COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA
– (CDU/PCP-PEV), da Coligação <<SIM, É POSSÍVEL FAZER MELHOR!>> –
(PPD/PSD.CDS.-PP), e dos Partidos CHEGA (CH) e BLOCO DE ESQUERDA
(BE), não apresentaram qualquer nome ou lista concorrente à respectiva Eleição de
Presidente e Secretários para a citada Mesa da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois, procedeu-se propriamente à eleição, com a respetiva votação, através de
escrutínio secreto, na qual deram entrada na urna, vinte e cinco (25) votos, tendo a
Lista proposta pelo Partido Socialista e denominada como “Lista A”, obtido
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dezasseis (16) votos, para além de ainda haver a realçar que se apuraram oito (8)
votos em branco e um (1) voto nulo, razão pela qual a Mesa da Assembleia Municipal
ficou constituída da seguinte forma:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Presidente – Dr. Fernando de Oliveira Rodrigues;---------------------------------------- Primeiro Secretário – Dr. Manuel António Cardoso Dias Andrade;---------------- Segundo Secretário – Sra. Maria do Carmo da Silva Fortes Soares.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De realçar que o Senhor Dr. Fernando de Oliveira Rodrigues, eleito como
Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, é também consequentemente o
Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de Sor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De referir que só votaram vinte e cinco (25) elementos, tendo em consideração
que o membro Senhor Fábio Miguel Mendes, se tinha ausentado da sala, devido a
motivos profissionais, razão pela qual só foram depositados na urna os citados
vinte e cinco (25) boletins de voto, para a eleição da respetiva Mesa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente e depois de ter sido eleita e constituída a respetiva Mesa da
Assembleia Municipal, o Senhor Dr. Fernando de Oliveira Rodrigues, usou da palavra,
para proferir um breve discurso, relacionado com o cargo que ocupa neste Órgão do
poder local, o qual fica arquivado no respetivo maço de documentos, devido à sua
extensão e difícil transcrição para esta ata, tendo terminado a sua intervenção, desejando
todas as felicidades, muita saúde e um bom trabalho a todos os eleitos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Então, e não havendo mais nada a tratar, e sendo dezanove horas e quinze minutos,
o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

4

_______________________________
Fernando de Oliveira Rodrigues
________________________________
Manuel António Cardoso Dias Andrade
_______________________________
Maria do Carmo da Silva Fortes Soares
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