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Assembleia da Freguesia de Amor 

EDITAL 
SESSÃO NO DIA 14/04/2022 

Sofia Margarida Raínho Fernandes, Presidente da Assembleia de Freguesia de 

Amor. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Torna Público, em cumprimento do disposto no artigo 11º da Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro, que no dia 14 de abril de 2022 pelas 21h00 se realizará no edifício 

– sede da Junta de Freguesia de Amor, a 1ª Sessão ordinária desta Assembleia em 

2022, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------- 

Ponto um:   Apresentação, análise, discussão e votação do relatório de 

contas referente ao ano 2021; 

Ponto dois:   Apresentação, análise e votação do inventário 2021; 

Ponto três:   Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

no âmbito da execução de obras diversas – Adenda n.º 5 - 

Apreciação, discussão e votação; 

Ponto quatro:   Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

no âmbito da toponímia e sinalização vertical não iluminada 

– 1ª Adenda - Apreciação, discussão e votação; 

Ponto cinco:   1ª Revisão Orçamental - Apresentação, discussão e votação; 

Ponto seis:   Acordo de Colaboração com Projeto Esperança - Apreciação, 

discussão e votação; 

Ponto sete:   Protocolo de Colaboração com Amor Mais Associação - 

Apreciação, discussão e votação; 
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Ponto oito:    Protocolo de Colaboração com NERLEI - Apreciação, 

discussão e votação; 

Ponto nove:    Toponímia - Apresentação, análise, discussão e votação; 

Ponto dez:    Relatório do Sr. Presidente da Junta sobre a atividade da 

Freguesia e relatório financeiro nos termos da alínea v) do n.º 

1 do artigo 18.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro – Apreciação; 

Ponto onze: Outros assuntos de interesse para a Freguesia. 
 

Para constar se torna público este edital e outros de igual teor, que vão ser 

afixados nos lugares de estilo da Freguesia. ------------------------------------------------- 

Amor, 6 de abril de 2022 --------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia 
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