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MANDATO 2021/2025 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA 

 
Aos oito dias do mês de novembro 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. ----------------------------------------------------------- 

Sara Silva cumprimentou todos os presentes, e informou da ausência do Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia por motivos de falecimento do seu pai. ----------------- 

Estiveram presentes nesta sessão e a compor a mesa da Assembleia: Sara Raquel 

Pinheiro Cruz Silva, na qualidade de Presidente da Mesa, Paulo Jorge dos Santos 

Gomes, na qualidade de primeiro secretário e Ilda Maria de Almeida Pinheiro para 

desempenhar as funções de segunda secretária. Estiveram ainda presentes e a 

compor a Assembleia de Freguesia os seguintes membros: Ricardo Alexandre Rebelo 

de Almeida, Maria de Fátima Figueiredo Reis, Nuno Miguel Matos de Oliveira, Ana 

Sofia Resende Framegas e Sofia Botelho Marques. O Executivo fez-se representar 

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 2ª Alteração Modificativa ao Orçamento 2021; ---- 

1.2- Análise, discussão e votação da 2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos 

de 2021; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presidente da mesa passou a palavra ao executivo, manifestou-se Ondina Soares, 

que cumprimentou os presentes e justificou o pedido da assembleia extraordinária. 

Referiu que o relatório de execução de candidatura ao fundo ambiental tem prazo até 

dia 30 de novembro de 2021, a fim de se usufruir deste apoio e acrescentou que as 

eleições autárquicas atrasaram os trabalhos, tendo só agora condições para o 

apresentar em assembleia. Ainda, esclareceu as modificações orçamentais ao 

orçamento 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presidente da mesa questionou os presentes se queriam algum esclarecimento, 

manifestando-se o senhor Ricardo Almeida que questionou sobre o assunto da ordem 

do dia, ponto 1.1, acerca da origem das verbas da alteração ao orçamento, 
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especificamente se estas se referiam todas ao projeto do Fundo Ambiental ou se eram 

também da Câmara Municipal de Águeda.----------------------------------------------------------- 

Esclareceu Paulo Pires que as verbas tinham origem de ambas as partes, do Fundo 

Ambiental, bem como da Câmara Municipal de Águeda.----------------------------------------- 

Sem mais questões, o ponto 1.1 foi colocado à votação, sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade, com oito votos a favor. ------------------------------------------------------------------ 

Prosseguindo com os trabalhos, a Presidente da mesa passou para o ponto seguinte 

da ordem de trabalhos, dando a palavra ao Executivo para esclarecimentos. Paulo 

Pires, informou que a proposta do plano plurianual de investimentos tem a duração do 

mandato e por isso as verbas estão atribuídas equitativamente pelos quatro anos. 

Ainda, referiu que os 2.500,00€ do equipamento informático são do Fundo Ambiental.-- 

Sem questões levantadas pela assembleia, foi colocado o ponto 1.2 da sessão à 

votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade com oito votos a favor.-------------- 

Não havendo outros assuntos a tratar, foi dada por encerrada a presente Assembleia 

da qual, para constar, se lavrou uma ata em minuta, sendo esta colocada a votação e 

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

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

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: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

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

Óis da Ribeira: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

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

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

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

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


