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SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas, no

edifício da Junta da União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira sito em Óis da Ribeira,

reuniu em sessão extraordinária a Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de

Travassô e Óis da Ribeira.--------------------------------------------------------------------------------------------

Sérgio Almeida, presidente da Mesa, cumprimentou todos os presentes e começou por

informar a ausência comunicada de Sara Silva presidente da Assembleia e do membro da

Assembleia Maria Elisabete Lopes de Melo. Assim, presentes nesta sessão e a compor a Mesa

da Assembleia estiveram o 1º secretário Sérgio Almeida a desempenhar as funções de

presidente da Mesa e Ilda Maria de Almeida Pinheiro para desempenhar as funções de

segunda secretária. Foi convocado João Alberto de Jesus Ferreira, morada do Serrados nº1,

cartão de cidadão nº09441013 5 ZZ5, 3750-650 Ois da Ribeira, e Sofia Botelho Marques,

morada rua Nossa Senhora das Dores nº 21 cartão de cidadão nº 11788956 3 ZW5, 3750-754

Travassô, para efeitos de paridade. Estiveram ainda presentes e a compor a Assembleia de

Freguesia os seguintes membros: Ricardo Alexandre Rebelo de Almeida, Carlos Emanuel Silva

Vidal, Nuno Miguel Matos de Oliveira e Maria de Fátima Figueiredo Reis e António Horácio

Pires Tavares. O Executivo fez-se representar pelo seu Presidente, Sérgio Edgar da Costa

Neves, pela secretária Ondina da Silva Gomes Soares e pelo seu tesoureiro Paulo Rogério

Lopes Pires.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1 - Período da ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------

1.1 - Análise, discussão e votação da proposta de Adenda ao Protocolo de Colaboração

n.º140/21, celebrado entre o Município de Águeda e a União de Freguesias de Travassô e

Óis da Ribeira para atribuição de apoio financeiro em 2021.-------------------------------------------

1.2 - Análise, discussão e votação da proposta de celebração de protocolo de colaboração

entre o Município de Águeda e a União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira para

atribuição de Apoio Financeiro Extraordinário.-------------------------------------------------------------

1.3 - Análise, discussão e votação da proposta de contrato interadministrativo de Delegação de

Competências para manutenção da rede de Percursos Pedestres de Águeda entre o

Município de Águeda e a União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira.--------------------

Dando continuidade aos trabalhos o Presidente da Mesa passou a palavra ao Presidente do

Executivo para esclarecimentos do ponto 1.1 em análise e o mesmo referiu que o protocolo de
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colaboração nº140/21 estabelece a forma de colaboração na concretização da obra de

requalificação do Edifício da Junta e Unidade de Saúde de Travassô entre as partes e que o

mesmo protocolo estabelece que o Município procederá ao acompanhamento e fiscalização de

execução de obra, no entanto devido ao elevado número de obras municipais em curso

verifica-se que a fiscalização é insuficiente para corresponder às exigências, e como a União

de freguesias não dispõe de meios próprios, o Presidente acrescenta que esta adenda irá

facultar que a União de freguesias contrate uma empresa de fiscalização para o

acompanhamento diário da obra, ficando os encargos financeiros e a sua supervisão

suportados pelo Município.

O Presidente da Mesa perguntou se os Membros pretendiam mais algum esclarecimento e

como não houve inscrições passou à votação do ponto 1.1 da sessão sendo o mesmo foi

aprovado por unanimidade com nove votos a favor.-----------------------------------------------------------

Logo de seguida passou a palavra ao Presidente do Executivo para esclarecimentos do ponto

seguinte da convocatória. O Presidente Sérgio Neves informa que todos os anos através de

proposta a Câmara transfere valores monetários até ao valor de 32.500€ para apoiar obra nas

freguesias através de protocolos de atribuição de Apoio Financeiro Extraordinário, assim o

Executivo procedeu a proposta da pavimentação do novo parque de estacionamento e

estaleiro da União, o qual já foi aprovado pela Assembleia Municipal faltando a aprovação da

nossa Assembleia, mais referiu, que o valor não irá cobrir toda a despesa, que a Junta

comparticipará com o restante. O Presidente da Mesa passou a palavra aos Membros para

esclarecimentos, inscrito Carlos Vidal, questionou o executivo se é para aplicar alcatrão em

toda a área, o Presidente informa que sim. Colocado o ponto 1.2 da sessão à votação, o

mesmo foi aprovado por unanimidade com nove votos a favor.--------------------------------------------

De imediato o Presidente da Mesa passou a palavra ao Presidente do executivo para

esclarecimentos do ponto 1.3.O Presidente mencionou que o contrato interadministrativo de

Delegação de Competências para manutenção da rede de Percursos Pedestres tem de vir

todos os anos à Assembleia para aprovação, dai a proposta neste ponto, e mais informou que

os moldes são os do ano transato. Ricardo Almeida questionou acerca das verbas atribuídas,

se houve algum reforço visto que o Executivo tinha anteriormente referido que o valor atribuído

era insuficiente fase aos encargos. O Presidente do Executivo comunicou que os valores e as

condições mantêm-se. Colocado o ponto 1.3 da convocatória à votação, foi aprovado por

unanimidade com nove votos a favor.-----------------------------------------------------------------------------
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O Presidente da Assembleia solicitou que fosse colocada à votação a elaboração da ata em

minuta, a qual foi considerada pelos seus Membros. Colocada à votação a ata em minuta foi

aprovada por unanimidade pelos Membros da Assembleia presentes.-----------------------------------

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia declarou encerrada a sessão

pelas 21h30m, da qual se lavrou a presente ata.---------------------------------------------------------------

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

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

A Segunda Secretária da Mesa de Assembleia da União de Freguesias de Travassô e Óis da

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

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


