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ATA N.º 4 
 
--------Ao 20º dia do mês de Abril de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas 

e trinta 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 nº1 referente 

à sessão ordinária de 22/12/2017; 

---------- Ponto 2: Apresentação para discussão e votação da Ata nº2 referente 

à sessão Extraordinária de 26/01/2018; 

---------- Ponto 3: Apresentação para discussão e votação da Ata nº3 referente 

à sessão extraordinária de 29/03/2018; 

---------- Ponto 4: Apreciação, discussão e votação dos documentos de 

prestação de contas do ano de 2017; 

---------- Ponto 5: Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações 

Patrimoniais da Junta de Freguesia de Amareleja e a respetiva avaliação até 

31/12/2017; 

---------- Ponto 6: Apreciação escrita do presidente da junta de freguesia, sobre 

a atividade desta e da sua situação financeira até ao dia 12/03/2018; 

---------- Ponto 7: 1ª Revisão do Orçamento para o Ano 2018; 

---------- Ponto 8: 1ª Revisão do PPA – Plano Plurianual de Atividades; 

---------- Ponto 9: 1ª Revisão do PPI – Plano Plurianual de Investimentos; 

-----------Ponto 10: Verificação de requisitos – proposta para o exercício de 

mandato em regime de tempo inteiro do Presidente da Junta de Freguesia; 

-----------Ponto 11:  Apreciação, discussão e votação da proposta de alteração 

do Regulamento de Apascentação e Trânsito do Gado.  

-----------Ponto 12: Diversos; 

ABERTURA OFICIAL DA SESSÃO ---------------------------------------------------------  
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 ----------  O senhor Presidente da Assembleia, Mário Filipe Grosso 

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

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, Maria de Fátima Agulhas Calero Caro, Flávio Miguel 

Aresta Bolrão, Cláudia Ramos Tereno Marvão Martins, António Alexandre M 

Raimundo Bandeira e Ana Cristina Branco Calado Ramos. --------------------------- 

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

----------- Registou-se a ausência dos senhores Marcelino da Silva Ferreira e 

Nélia Sofia Moreira Marvão que informaram que não poderiam estar presentes 

e pediram a justificação da sua ausência. --------------------------------------------------  

 ----------  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. ---------------------------------------------------- 

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

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

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

quórum, cumprimentou todos os presentes, e iniciou a leitura da 

correspondência recebida. A única correspondência dirigida à Assembleia era 

relativa a um agradecimento, por parte dos familiares do Presidente da Câmara 

de Albufeira, em resposta ao voto de pesar enviado pela altura do seu 

falecimento. Antes da leitura da ordem de trabalhos, foi apresentada uma 

Proposta da Junta de Freguesia de Amareleja para a criação de um “Grupo de 

Trabalho para o Trânsito de Freguesia de Amareleja” que viria a ser incluída no 

Ponto “Diversos”. Procedeu de imediato à leitura da ordem de trabalhos. ---------

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

---------- ORDEM DE TRABALHOS-----------------------------------------------------------  
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---------- Ponto 1: Apresentação para discussão e votação da Ata nº1 

referente à sessão ordinária de 22/12/2017; 

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

ao primeiro ponto da ordem de trabalhos Não havendo intervenções colocou à 

votação os documentos. -------------------------------------------------------------------------             

---------- Votos a favor – 7; Votos contra – 0; Abstenções – 2. -------------------------  

---------- De registar que as abstenções foram dos eleitos que não estiveram 

presentes na respetiva sessão da Assembleia de Freguesia. ------------------------- 

 ----------  DELIBERADO, POR MAIORIA APROVAR A ATA Nº1. -------------------  

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

---------- Ponto 2: Apresentação para discussão e votação da Ata nº2 

referente à sessão Extraordinária de 26/01/2018; 

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

ao segundo ponto da ordem de trabalhos, não havendo intervenções colocou à 

votação os documentos. -------------------------------------------------------------------------             

---------- Votos a favor – 5; Votos contra – 0; Abstenções – 4. -------------------------  

---------- De registar que as abstenções foram dos eleitos que não estiveram 

presentes na respetiva sessão da Assembleia de Freguesia. ------------------------- 

 ----------  DELIBERADO, POR MAIORIA APROVAR A ATA Nº2. ------------------ 

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

----------Ponto 3: Apresentação para discussão e votação da Ata nº3 

referente à sessão extraordinária de 29/03/2018; 

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

ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, não havendo intervenções colocou à 

votação os documentos. -------------------------------------------------------------------------             

---------- Votos a favor – 5; Votos contra – 0; Abstenções – 4. -------------------------  

---------- De registar que as abstenções foram dos eleitos que não estiveram 

presentes na respetiva sessão da Assembleia de Freguesia. ------------------------- 

 ----------  DELIBERADO, POR MAIORIA APROVAR A ATA Nº3. ------------------- 
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 ---------- Ponto 4: Apreciação, discussão e votação dos documentos de 

prestação de contas do ano de 2017; 

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

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

votação os documentos. -------------------------------------------------------------------------           

---------- Votos a favor – 5; Votos contra – 0; Abstenções – 4. -------------------------  

---------- De registar que os votos a favor foram dos eleitos da lista 

independente “Unidos pela Amareleja Prá frente” e as abstenções foram dos 

eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERADO, POR MAIORIA APROVAR OS DOCUMENTOS DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2017. -----------------------------------------    

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

----------Ponto 5: Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações 

Patrimoniais da Junta de Freguesia de Amareleja e a respetiva avaliação 

até 31/12/2017; 

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

ao quinto ponto da ordem de trabalhos. -----------------------------------------------------   

------------ Pediu a palavra a senhora Maria de Fátima Caro, cumprimentou 

todos os presentes, e questionou se o inventário seria só a apreciação 

contabilística e se ainda não tinha sido todo verificado. -------------------------------- 

------------ A senhora Cidália Guerreiro, assistente técnica da Junta de 

Freguesia, disse que realmente era contabilístico pois devido ao extenso 

número de elementos do inventário e devido à falta de disponibilidade, apenas 

se tem adicionado novos bens e não se tem feito uma verificação física para 

abate de bens deteriorados/extraviados/destruídos. ------------------------------------- 

----------- A senhora Maria de Fátima Caro reconheceu que realmente é um 

trabalho moroso. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----------- A senhora Cidália Guerreiro refere ainda, que até ao final do ano  

deverá ser feita essa verificação física, motivada até pela transição de POCAL 

para SNC-AP. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------- FOI TOMADO CONHECIMENTO DO INVENTÁRIO DOS BENS, 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS DA JUNTA DE FREGUESIA DE 

AMARELEJA E A RESPETIVA AVALIAÇÃO ATÉ 31/12/2017.---------------------

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

----------Ponto 6: Apreciação escrita do presidente da junta de freguesia, 

sobre a atividade desta e da sua situação financeira até ao dia 12/03/2018; 

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

ao sexto ponto da ordem de trabalhos e questionou se todos tinham recebido a 

documentação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Pediu a palavra a senhora Maria de Fátima Caro e questionou em que 

consistia o projeto ABEM sobre o qual a Junta de Freguesia tinha tido uma 

reunião com a Câmara Municipal de Moura. ----------------------------------------------- 

---------- Tomou a palavra o senhor Presidente do Executivo, Joaquim Mário da 

Silva Ferreira, e esclareceu que o projeto ABEM é um projeto entre a Câmara 

Municipal de Moura e a Associação Dignitude que irá fornecer medicamentos 

gratuitos a pessoas do Concelho com doenças crónicas comprovadas e sem 

meios financeiros para poderem adquirir medicamentos. ------------------------------ 

----------- A senhora Maria de Fátima Caro questionou como poderão as 

pessoas abrangidas fazer esse pedido e onde. ------------------------------------------- 

------------ O senhor Presidente do executivo, afirmou que uma técnica da ABEM 

juntamente com a Ação Social é que fazem essa mesma seleção. Se houver 

algum caso que a Junta de Freguesia tenha conhecimento irá ajudar nesse 

encaminhamento. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  FOI TOMADO CONHECIMENTO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO 

PRESIDENTE DA JUNTA SOBRE A ATIVIDADE DESTA E DA SUA 

SITUAÇÃO FINANCEIRA ATÉ 12/03/2018. ---------------------------------------------- 

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

---------- Ponto 7: 1ª Revisão do Orçamento para o Ano 2018; 

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

ponto sete da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------- 
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---------- Pediu a palavra a senhora Maria de Fátima Caro e pediu se poderia ser 

dada uma breve explicação e de forma geral sobre a 1ª Revisão do Orçamento 

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

---------- A senhora Cidália Guerreiro, explicou em primeiro lugar que era uma 1ª 

revisão porque em caso de nova rubrica/novo projeto/nova ação o Executivo 

teria sempre que submeter os documentos em Assembleia de Freguesia. A 1ª 

rubrica refere-se ao saldo orçamental que transitou da gerência anterior. 

Explicou ainda como o documento foi criado em Dezembro e como tal foi 

necessário criar alguma rúbricas para respeitar os novos acordos e deu alguns 

exemplos. Foi também explicado como foram feitas algumas correções no 

orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Não havendo mais intervenções procedeu-se à votação.-------------------- 

---------- Votos a favor – 5; Votos contra – 0; Abstenções – 4. -------------------------  

---------- De registar que os votos a favor foram dos eleitos da lista 

independente “Unidos pela Amareleja Prá frente” e as abstenções foram dos 

eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  DELIBERADO, POR MAIORIA APROVAR A 1ª REVISÃO DO 

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 ----------------------------------------------------------   

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

------------ Ponto 8: 1ª Revisão do PPA – Plano Plurianual de Atividades; 

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

ponto oito da ordem de trabalhos e referiu que este continha duas alterações. -- 

----------- Pediu a palavra a senhora Maria de Fátima Caro e questionou a que 

atividade correspondia o valor atribuído ao Mês da Prevenção dos Maus Tratos 

na Infância. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------ O Presidente do Executivo esclareceu que respeitava às t-shirts 

adquiridas para a atividade solidária do Laço Azul. -------------------------------------- 

------------ A senhora Maria de Fátima Caro perguntou se a Creche Bem-me-

Quer também iria participar. -------------------------------------------------------------------- 
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------------ O senhor presidente explicou que esta atividade foi uma organização 

da CPCJ e visto que a creche não tinha sido contatada, ainda iria tentar saber 

se seria possível a sua participação. --------------------------------------------------------- 

---------- Não havendo mais intervenções procedeu-se à votação.-------------------- 

---------- Votos a favor – 5; Votos contra – 0; Abstenções – 4. -------------------------  

---------- De registar que os votos a favor foram dos eleitos da lista 

independente “Unidos pela Amareleja Prá frente” e as abstenções foram dos 

eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  DELIBERADO, POR MAIORIA APROVAR A 1ª REVISÃO DO PPA – 

PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES;-------------------------------------------------- 

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

---------- Ponto 9: 1ª Revisão do PPI – Plano Plurianual de Investimentos; 

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

ponto nove da ordem de trabalhos e referiu que este continha cinco alterações. 

-----------Pediu a palavra a senhora Maria de Fátima Caro e perguntou se em 

relação ao Campo de Futebol a verba que lá constava era relativa à construção 

do bar e resultante da transferência de fundos da Câmara Municipal de Moura 

para a Junta de Freguesia de Amareleja. --------------------------------------------------- 

-----------O Presidente do Executivo explicou que relativamente à obra da 

construção do bar o Executivo transfere o dinheiro diretamente para o 

empreiteiro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Não havendo mais intervenções procedeu-se à votação.-------------------- 

---------- Votos a favor – 5; Votos contra – 0; Abstenções – 4. -------------------------  

---------- De registar que os votos a favor foram dos eleitos da lista 

independente “Unidos pela Amareleja Prá frente” e as abstenções foram dos 

eleitos da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  DELIBERADO POR MAIORIA APROVAR A 1ª REVISÃO DO PPI – 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS;-------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------Ponto 10: Verificação de requisitos – proposta para o exercício de 

mandato em regime de tempo inteiro do Presidente da Junta de 

Freguesia; 

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

ponto dez da ordem de trabalhos e referiu que o propósito da verificação dos 

requisitos era se com as alterações os mesmos se mantinham. --------------------- 

---------- Não havendo intervenções.----------------------------------------------------------- 

 ----------  A PROPOSTA FOI APRECIADA E FORAM VERIFICADOS OS 

REQUISITOS PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, NOS TERMOS DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 9.º N.º 1, ALINEA Q) DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE 

SETEMBRO. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Ponto 11: Apreciação, discussão e votação da proposta de 

alteração do Regulamento de Apascentação e Trânsito do Gado.  

---------- O senhor Presidente da Assembleia, abriu a discussão relativa ao 

ponto onze da ordem de trabalhos, sobre a proposta enviada pelo Executivo da 

Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Não havendo intervenções, procedeu-se à votação.------------------------- 

------------ Votos a favor -9; Votos contra – 0; Abstenções -0.--------------------------- 

 ----------  DELIBERADO, POR UNANIMIDADE APROVAR A PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE APASCENTAÇÃO E TRÂNSITO DO 

GADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Ponto 12: Diversos; 

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

da ordem de trabalhos lendo a proposta elaborada pelo Executivo da Junta de 

Freguesia, para a criação de um “Grupo de Trabalho para o Trânsito da 

Freguesia de Amareleja”. Perguntou se alguém tinha alguma questão 

relativamente a esta proposta. ----------------------------------------------------------------- 

---------- Não havendo intervenções relativas à proposta procedeu-se à votação. 

------------ Votos a favor - 9; Votos contra – 0; Abstenções - 0.------------------------- 
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 ----------  DELIBERADO, POR UNANIMIDADE APROVAR A PROPOSTA DE 

CRIAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA O TRÂNSITO DA 

FREGUESIA DE AMARELEJA. -------------------------------------------------------------- 

---------- Após a votação da proposta o Senhor Presidente da Assembleia 

questionou se algum elemento da Assembleia gostaria de intervir sobre 

qualquer assunto. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Não havendo mais intervenções deu-se por encerrado o ponto doze.--- 

-----------Em seguida deu a palavra ao Público. ------------------------------------------- 

-----------Não havendo mais assuntos a tratar o senhor Presidente Assembleia,  

Mário Filipe Grosso Campaniço, apelou à participação em dois eventos da 

Junta de Freguesia de Amareleja: a Limpeza do Baldio e as Comemorações do 

25 de Abril, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão eram vinte e 

duas horas e quarenta e seis minutos. ------------------------------------------------------ 

 

APROVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES EM MINUTA-------------------------------------  

---------- A fim de produzir efeitos imediatos, foi deliberado por unanimidade 

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

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

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

Valadas, 2.ª Secretária da mesa da Assembleia de Amareleja, redigida a 

presente ata, sob a responsabilidade do 1.º Secretário Hugo Miguel Simões 

Fialho, 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: ____________________________________________ 


