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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  
 

 
Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas e trinta 

minutos, no edifício da Junta da União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira sito em 

Óis da Ribeira, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia da União das 

Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira.------------------------------------------------------------------------ 
Estiveram presentes e a compor a Mesa da Assembleia de Freguesia, Sara Raquel Pinheiro 

Cruz Silva na qualidade de Presidente da Mesa, Sérgio Miguel Ferreira de Almeida a exercer 

as funções de Primeiro Secretário e Ilda Maria de Almeida Pinheiro como Segunda Secretária.- 

Estiveram ainda presentes a compor a Assembleia os seguintes membros: António Horácio 

Pires Tavares, Ricardo Alexandre Rebelo de Almeida, Carlos Emanuel Silva Vidal, Maria de 

Fátima Figueiredo Reis, Maria Elisabete Lopes de Melo e Nuno Miguel Matos de Oliveira.-------- 

O Executivo fez-se representar pelo Presidente, Sérgio Edgar da Costa Neves, secretária 

Ondina da Silva Gomes Soares e pelo seu tesoureiro Paulo Rogério Lopes Pires.------------------- 

A sessão teve a seguinte Ordem de Trabalhos:----------------------------------------------------------------- 

1 - Leitura e aprovação da ata da assembleia anterior;------------------------------------------------------- 

2 - Período antes da ordem do dia;--------------------------------------------------------------------------------- 

3 - Período da ordem do dia:----------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1 Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade 

desta e da situação financeira nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4– Outros assuntos nos termos do nº 1 do artigo 49º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro.------ 

5– Período para intervenção do público.-------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Mesa começou por cumprimentar os presentes e pediu a dispensa da leitura 

da ata assembleia de 14 de maio de 2021, informando que a Segunda Secretária não votaria a 

mesma devido à sua ausência na referida assembleia. Colocada a votação a ata foi aprovada 

por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No período antes da ordem do dia inscreveu-se para esclarecimentos: Carlos Vidal, que 

interpelou o Presidente sobre o bar do parque da Pateira de Óis da Ribeira, relativamente aos 

concorrentes à concessão, valor da concessão, quais as obrigações de parte a parte e ainda 

questionou qual a área concessionada no pinhal da Pedregosa.------------------------------------------ 

O Presidente da Junta informou que a concessão foi nos moldes do ano anterior, que 

participaram dois concorrentes e que a licitação foi feita de forma verbal ganhando a melhor 

oferta, por quatro mil euros. Ainda referiu que a documentação do concurso se encontra na 
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Junta e caso queiram podem aceder à mesma. Mais informou que para o terreno da Pedregosa 

que o executivo tal como já tinha informado tinha ideia de fazer uma plantação de eucaliptos, 

só que o PDM não o permite, acrescentando que no pinhal do Senhor a plantação também 

ficou suspensa porque o mesmo se encontra no perfil da nova autoestrada, sendo estas 

situações que atrasam as concessões.-------------------------------------------------------------------------- 

António Horácio questionou sobre a lixeira na estrada em Óis da Ribeira, qual o futuro da 

mesma, reforçando que a mesma é ilegal, interpelou ainda acerca dos espaços verdes de Óis 

da Ribeira e o porquê de não ter sido podada a rua Nª Sª de Fátima. Por fim referiu também 

que na Pateira de Óis da Ribeira as árvores rebentam os seus ramos até ao chão e que os 

mesmos não são cortados e se esse trabalho fosse feito dava outro realce ao local.---------------- 

O Presidente do Executivo refere que está à vista de todos a diferença na limpeza deste 

Executivo com o anterior e que gostava de fazer mais e melhor, no entanto, apenas com a 

verba camarária disponível (2500€ para limpeza de cerca de 40km de estradas e caminhos) 

não é possível fazer tudo face à subida dos custos dos meios de limpeza. Ainda acrescentou 

que na rua Nª Sª de Fátima houve árvores queimadas com veneno e que as mesmas têm de 

ser retiradas porque estão a interromper o passeio. Relativamente à Pateira informou que, além 

da poda, já foram feitos trabalhos de limpeza nas árvores várias vezes e que as árvores junto à 

estrada já precisam de nova limpeza.----------------------------------------------------------------------------- 

Passado para o ponto da ordem do dia, inscreveu-se Ricardo Almeida para esclarecimentos 

relativos ao desenvolvimento das obras da Unidade de Saúde, concretamente na praça exterior 

ao edifício, quais os tempos previstos de repavimentação e pavimentação, questionando ainda 

sobre a ligação do Stº António a Requeixo, se essa obra de empedramento é para avançar e 

em que formato. 

O Presidente da Junta esclarece que segundo as informações do Presidente da Câmara, a 

obra é para avançar este verão, apesar de ainda estarem a decorrer acertos entre o 

empreiteiro e a Câmara Municipal. Relativamente a pavimentações o mesmo informou que irão 

ser executadas várias em zona urbana, tais como na Rua do Areal e Travessa do Areal, Rua 

São Caetano, Rua da Lapa, Rua da Fonte, Rua da Rigueira, Rua do Sobreiro, Rua da Cal, Rua 

do Rêgo, Viela Joaquim Gomes e Rua Benjamim Soares de Freitas em Óis da Ribeira, a 

propósito do seu alargamento. Sérgio Neves disse prever que estas obras principiem em 

setembro. Relativamente às obras da Unidade de Saúde comunicou que as mesmas estão a ir 

a bom ritmo e acrescentou que nasceu a ideia de fazer uma praça devido a uma série de 

trabalhos que têm de ser feitos obrigatoriamente no exterior do edifício e assim nasce uma 

parte jardinada com parque para veículos com mobilidade reduzida e para veículos prioritários. 

No seguimento, Ricardo Almeida ainda questionou se esses trabalhos extra serão assumidos 

pelo empreiteiro retorquindo o Presidente da Junta que foi encontrado um acordo com o 

mesmo nesse sentido.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ricardo Almeida continuou e voltou a questionar se o Executivo já tem perspetiva de execução 

das obras planeadas e o possível de executar, e para onde iram ser canalizadas as verbas das 

não executadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta informou, que as verbas provenientes da Câmara Municipal de Águeda 

só serão definidas na próxima reunião de Câmara, estando esse apoio ainda em discussão e 

disse que mantêm em linha com o proposto estando as obras a avançar gradualmente e com 

alguns atrasos decorrentes da disponibilidade dos materiais e salientou a subida exponencial 

dos mesmos materiais. Ainda relativamente a eventos, referiu que devido à situação 

pandémica não podem prever o que pode ser feito com segurança.-------------------------------------- 

O Membro da Assembleia António Horácio perguntou se é para concluir o empedramento da 

Rua Santo António a Requeixo nesta legislatura, sendo que Sérgio Neves disse que a Junta 

está a pressionar nesse sentido e que tudo indica que sim.------------------------------------------------- 

Ricardo Almeida sugeriu que o empedramento que foi feito para o acesso à ponte de Óis da 

Ribeira, aquando as obras da mesma, fosse aproveitado para o estacionamento junto ao 

cemitério, António Horácio interveio de imediato aludindo que não concordava, pois o que está 

feito deve ficar e não deve ser removido. Neste contexto o Presidente Sérgio Neves informou 

que foi equacionado inicialmente mas que fica mais caro o aproveitamento desse cubo (pedra) 

pelo empreiteiro do que fazer de novo.---------------------------------------------------------------------------- 

Dando continuidade aos trabalhos passou a Presidente da Mesa para o ponto seguinte e como 

não houve inscrições, a mesma informou a Assembleia que iria propor a revogação da 

proposta feita à Mesa por Ricardo Almeida em Assembleia de dezembro último devido às 

situações relativas ao 2º momento de intervenção do público e à gravação de áudio e vídeo 

das assembleias de freguesia, sendo que estão misturadas duas coisas distintas, o ponto um e 

o ponto dois que são um ato administrativo, com o ponto três que é uma situação que decorre 

da lei, explicando e sustentando as razões para tal revogação. Ricardo Almeida agradeceu a 

clarificação, acrescentando que a proposta foi aprovada por unanimidade na Assembleia em 

que foi apresentada. Foi interrompido por Ilda Pinheiro que esclareceu que a mesma foi 

aprovada por maioria e não por unanimidade. Ricardo Almeida ainda referiu que as gravações 

iriam ajudar na elaboração das atas visto que várias vezes se tem falado na dificuldade na 

elaboração das mesmas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Mesa informa que as atas são um resumo das reuniões e que para isso não há 

necessidade de gravação.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dada a voz ao senhor Presidente de Junta, o mesmo informou que o novo edifício da Junta em 

Travassô irá ter um auditório e que este vai ter um sistema de som, uma tela para projeção e 

um sistema de gravação de áudio e vídeo passíveis de serem utilizados com esse propósito.---- 

A senhora Presidente da Assembleia sugeriu ainda ser apresentada nova proposta que inclua 

orçamentos dos equipamentos em causa por forma a perceber-se o impacto orçamental da 
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aquisição da referida solução técnica pretendida. Sara Silva terminou com a colocação da 

revogação da proposta à votação, sendo a mesma aprovada por maioria com o voto contra de 

Carlos Vidal, António Horácio e Ricardo Almeida.-------------------------------------------------------------- 

No período de intervenção do público não ocorreu nenhuma inscrição devido à ausência de 

qualquer cidadão.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente da Assembleia declarou encerrada a sessão 

pelas 23h00m, da qual se lavrou a presente ata.--------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Mesa de Assembleia da União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira: --- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Primeiro Secretário da Mesa de Assembleia da União de Freguesias de Travassô e Óis da 

Ribeira:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Segundo Secretário da Mesa de Assembleia da União de Freguesias de Travassô e Óis da 

Ribeira:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


