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ATA 4/2022

---------Aos dezanove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas vinte e

uma horas e trinta minutos, tendo-se aguardado meia hora, de acordo com o ponto 2 do artigo 35º

do Regimento da Assembleia de Freguesia de Oliveira do Hospital  e São Paio de Gramaços,

reuniu em Sessão Ordinária a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Oliveira do

Hospital  e  São Paio  de Gramaços,  no Auditório  da Biblioteca Municipal,  no Largo Ribeiro  do

Amaral nº 18, 3400-070 Oliveira do Hospital, União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São

Paio de Gramaços, concelho de Oliveira do Hospital.------------------------------------------------------------

---------A Assembleia de Freguesia foi convocada pelo Edital 6/2022, do dia nove de setembro de

dois mil e vinte e dois, de acordo com o ponto 1 do artigo 11º, e da alínea c), ponto1 do artigo 14º

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, na

redação atual, com a seguinte Ordem de Trabalhos:..-----------------------------------------------------------

---------ORDEM DE TRABALHOS:------------------------------------------------------------------------------------

---------1 – Período de Intervenção do Público------------------------------------------------------------------

---------2 - Período antes da Ordem do Dia------------------------------------------------------------------------

--------------2.1 – Aprovação da Ata 2/2022-------------------------------------------------------------------------

--------------2.2 – Intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia.---------------------------------

--------------2.3 - Intervenção do Presidente da Junta de Freguesia-------------------------------------------

---------3 - Ordem do dia-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------3.1 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca

da atividade desta e da situação financeira, no período de junho a agosto de 2022.---------------------

---------4 – Período após a ordem do dia--------------------------------------------------------------------------

---------A Sessão foi  presidida por João José de Sousa Franco,  Presidente da Assembleia  de

Freguesia e secretariada por Luís Miguel Veloso Gouveia Chaves, 1º Secretário, e por Margarida

Rosa Mendes Correia, 2ª Secretária.---------------------------------------------------------------------------------

---------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia declarou aberta a sessão e verificou estarem

presentes os seguintes membros:-------------------------------------------------------------------------------------

---------Membros da Assembleia de Freguesia pelo Partido Socialista (PS):-------------------------------

--------------João António Oliveira Alves (PS)-----------------------------------------------------------------------

--------------Paulo Alexandre de Brito (PS)---------------------------------------------------------------------------

--------------Gonçalo Daniel Abreu Borges (PS)--------------------------------------------------------------------

--------------Sónia Alexandra Guerra Veloso (PS)------------------------------------------------------------------

--------------Sónia Margarida Paula Lamas (PS)--------------------------------------------------------------------

---------Membros da Assembleia de Freguesia pela Coligação PPD/PSD:CDS-PP (Coligação):------
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--------------Albino José Neves Rodrigues (Coligação)-----------------------------------------------------------

--------------João Carlos Viegas Andrade (Coligação)-------------------------------------------------------------

--------------Sandra Cristina de Almeida Marques da Cruz (Coligação)---------------------------------------

--------------Marco Paulo Mendes Brito (Coligação)---------------------------------------------------------------

---------Membros da Junta de Freguesia:-----------------------------------------------------------------------------

--------------José Manuel Matias da Cruz (PS) – Presidente----------------------------------------------------

---------Verificou-se a ausência de Fernando José da Fonseca Duarte (Coligação) que apresentou

justificação, que a mesa aceitou nos termos da alínea f) do número 1, do artigo 13º do anexo I, da

Lei 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual.---------------------------------------------------------------

---------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia cumprimentou os presentes, e passou de

imediato à Ordem de Trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------

2 - Período antes da Ordem do Dia---------------------------------------------------------------------------------

2.1 – Aprovação da Ata 2/2022---------------------------------------------------------------------------------------

---------Colocada à votação a Ata 2/2022, obteve-se o seguinte resultado: 7 (sete) votos a favor, 0

(zero) votos contra e 0 (zero) abstenções. Foi aprovado por unanimidade.---------------------------------

---------De acordo com o ponto 3 do artigo 34º do Decreto-Lei 4/2015, de 7 de janeiro (Código do

Procedimento Administrativo),  Luís Miguel Veloso Gouveia Chaves (PS), Gonçalo Daniel Abreu

Borges (PS) e Paulo Alexandre de Brito (PS), não participaram na votação, por não terem estado

presentes na reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2 - Intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------

---------Intervieram o Sr Albino José Neves Rodrigues (Coligação), o Sr. Paulo Alexandre de Brito

(PS), o Sr. Gonçalo Daniel Abreu Borges (PS), o Sr João Carlos Viegas Andrade (Coligação) e a

Sr.ª Margarida Rosa Mendes Correia (PS).-------------------------------------------------------------------------

2.3 - Intervenção do Presidente da Assembleia de Freguesia---------------------------------------------

---------O  Sr.  Presidente  da  Junta  de  Freguesia  usou  da  palavra  para  esclarecer  algumas

situações referidas na reunião anterior, bem como para responder a alguns aspetos apresentadas

pelos membros da Assembleia de Freguesia.----------------------------------------------------------------------

3 - Ordem do dia----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da

atividade desta e da situação financeira, no período de junho a agosto de 2022-------------------

---------Foi apresentada por escrito e verbalmente pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia a

informação acerca da atividade no período de junho a agosto de 2022.-------------------------------------

1 - Período de Intervenção do Público-----------------------------------------------------------------------------

---------Não foi feita nenhuma intervenção pelo público.---------------------------------------------------------

4 - Período após a ordem do dia-------------------------------------------------------------------------------------
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--------------O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia colocou à votação, a leitura da

presente ata em minuta, nos termos do ponto 3 do artigo 57.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro,

na redação atual,  tendo-se obtido o seguinte resultado:  12 votos a favor,  0  votos contra e 0

abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Após a leitura em voz alta da ata em desta sessão, foi colocada à votação tendo obtido o

seguinte  resultado:  12  votos  a  favor,  0  votos  contra  e  0  abstenções.  Foi  aprovada  por

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Sr.  Presidente  da  Assembleia  de  Freguesia,  declarou

encerrada a sessão pelas vinte e três horas, sendo esta ata assinada pelos membros da Mesa da

Assembleia de Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia de Freguesia

__________________________________________

(João José de Sousa Franco)

O 1º Secretário

__________________________________________

(Luís Miguel Veloso Gouveia Chaves)

A 2ª Secretária

__________________________________________

(Margarida Rosa Mendes Correia)


