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ATA N.º 6 
 
-------- Ao vigésimo oitavo dia do mês de Setembro de dois mil e dezoito, pelas 

vinte e uma horas e cinquenta minutos, na sala de sessões da Junta de 

Freguesia de Amareleja, teve lugar uma sessão ordinária da Assembleia de 

Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------ 

 -------- Ponto 1: Apresentação para discussão e votação da Ata nº5 referente à 

sessão ordinária de 29/06/2018; ------------------------------------------------------------ 

-------- Ponto 2: Apresentação escrita do presidente da junta de freguesia sobre 

a atividade desta e sua situação financeira até ao dia 20/09/2018; ------------------ 

-------- Ponto 3: 3ª Revisão do Orçamento para o Ano 2018; ------------------------- 

-------- Ponto 4: 2ª Revisão do PPA – Plano Plurianual de Atividades; ---------- 

-------- Ponto 5: Diversos; ----------------------------------------------------------------------- 

ABERTURA OFICIAL DA SESSÃO ---------------------------------------------------------- 

 ----------  O senhor Presidente da Assembleia, Mário Filipe Grosso 

Campaniço, após verificar a existência de quórum, deu início à sessão, às vinte 

e uma horas e quarenta minutos. ------------------------------------------------------------- 

---------- PRESENÇAS ---------------------------------------------------------------------------   

---------- Registaram-se as seguintes presenças: Mário Filipe Grosso 

Campaniço, Hugo Miguel Simões Fialho, Ana Luísa Pinto Esperança Valadas, 

Manuel Ramos Simões, Flávio Miguel Aresta Bolrão, Nélia Sofia Moreira 

Marvão, Cláudia Ramos Tereno Marvão Martins e Alexandre Bandeira. ---------- 

 ----------  AUSÊNCIAS ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- Registou-se a ausência da senhora Maria de Fátima Agulhas Calero 

Caro, a qual informou, atempadamente, que não poderia estar presente.--------- 

 ----------  PRESENÇA DOS ELEITOS DA JUNTA DE FREGUESIA-----------------   

-------- Estiveram presentes na sessão o Presidente do executivo, Joaquim 

Mário da Silva Ferreira, a Secretária, Luísa Maria Pinto Esperança Valadas e a 

Tesoureira, Natacha Sofia Ramos Baião. -------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- PERIODO ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS----------------------------  

-------- O senhor Presidente da Assembleia, após verificar a existência de 

quórum, cumprimentou todos os presentes e informou que não havia 

correspondência. ----------------------------------------------------------------------------------

-------- Procedeu-se de imediato à leitura da ordem de trabalhos. --------------------                 

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

-------- Ponto 1: Apresentação para discussão e votação da Ata nº5 

referente à sessão ordinária de 29/06/2018;--------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia abriu a discussão relativamente ao 

primeiro ponto da ordem de trabalhos, não havendo intervenções, colocou à 

votação o documento. ----------------------------------------------------------------------------

----------------Votos a favor – 7, Votos contra – 0, Abstenções – 1.--------------------

--------De registar que a abstenção foi do elemento que não esteve presente na 

respetiva sessão, ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR A ATA Nº5. ------------------ 

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

---------- Ponto 2: Apresentação escrita do presidente da junta de freguesia 

sobre a atividade desta e sua situação financeira até ao dia 20/09/2018;  

Foi apreciado e tomado conhecimento do mesmo. Não havendo intervenções, 

deu-se por finalizado o ponto 2 da ordem de trabalhos. -------------------------------- 

----------Ponto 3: 3ª Revisão do Orçamento para o Ano 2018 ---------------------- 

-------- O Sr. Presidente da Assembleia abriu a discussão relativamente ao 

ponto 3, informando que este ponto tinha apenas uma única alteração. ----------- 

Não havendo intervenções neste ponto, foi colocada à votação a 3ª Revisão do 

Orçamento para o Ano 2018. ------------------------------------------------------------------

---------- Votos a favor – 6, Votos contra – 0, Abstenções – 2.--------------------------

------------De registar que as abstenções foram dos eleitos Flávio Bolrão e 

Manuel Ramos Simões.-------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR A 3ª REVISÃO DO ORÇAMENTO 

PARA O ANO DE 2018--------------------------------------------------------------------------

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

 ---------- Ponto 4: Apreciação, discussão e votação 2ª Revisão do PPA – 

Plano Plurianual de Atividades ------------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Presidente da Assembleia abriu a discussão relativamente ao 

quarto ponto da ordem de trabalhos, informando que contém apenas uma 

alteração referente à oferta de fichas escolares à EBI de Amareleja. --------------  

---------- Não havendo intervenções o Sr. Presidente da Assembleia de 

Freguesia, colocou à votação a 2ª Revisão do Orçamento para o Ano 2018.-----

---------- Votos a favor – 5 ---, Votos contra – 0, Abstenções – 3.----------------------

---------- De registar que as abstenções foram dos eleitos da CDU.------------------ 

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR A 2ª REVISÃO DO PPA – PLANO 

PLURIANUAL DE ATIVIDADES--------------------------------------------------------------

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

Ponto 5: Diversos-------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O senhor Presidente da Assembleia abriu a discussão do ponto cinco 

da ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------- 

---------- Tomou a palavra o Sr. Presidente do Executivo para deixar um alerta 

devido aos recentes atos de vandalismo registados na Vila. Apelou para a 

reflexão e para que se denuncie sempre que exista um ato deste género. 

Aparece sinalização destruída, espaços vandalizados e equipamentos 

destruídos. Sendo a Amareleja de todos, e como a Junta de Freguesia não 

consegue denunciar todos estes casos, apela para que todos estejamos mais 

vigilantes e denunciadores destas atitudes. Não havendo mais assuntos a 

tratar, o senhor Presidente da Assembleia, Mário Filipe Grosso Campaniço, e 

dada a ausência de público, deu por encerrada a sessão. ----------------------------- 

APROVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES EM MINUTA-------------------------------------  
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-------- A fim de produzir efeitos imediatos, foi deliberado, por unanimidade, 

aprovar em minuta, o texto da deliberação dos pontos: um a cinco da ordem de 

Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Para constar e para os devidos efeitos, foi por mim, Ana Luísa Pinto 

Esperança Valadas, 2.º Secretário da Assembleia de Freguesia, redigida a 

presente ata, a qual vai ser presente a todos os membros com vista à sua 

aprovação e subscrição pela mesa da Assembleia. -------------------------------------  

 
PRESIDENTE: _______________________________________________ 
 
1º. SECRETÁRIO: ____________________________________________ 
 
2º. SECRETÁRIO: ____________________________________________ 


