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ATA No 1/2021 

 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, pelas 

vinte e uma horas, reuniu nas instalações da sede da Junta de Freguesia de Amor, 

concelho de Leiria, a Assembleia de Freguesia de Amor, na sua primeira sessão 

ordinária previamente convocada de acordo com o artigo 11º da Lei no 75/2013 

de 12 de setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  ------------------------------  

 --------------------------------------  Ordem de Trabalhos ---------------------------------------  

Ponto um – Proposta de Instrumentos Previsionais da Freguesia de Amor para 

2022: Quadro de Pessoal, Orçamento e do Plano Plurianual de Investimento – 

apreciação, discussão e votação;  --------------------------------------------------------------  

Ponto dois – Autorização prévia para compromissos plurianuais;  -------------------  

Ponto três – Relatório do Senhor Presidente da Junta sobre a atividade da 

Freguesia e relatório financeiro nos termos da alínea v) do número 1 do artigo 18.º 

do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; Apreciação; ------------------------  

Ponto quatro – Discussão e aprovação da proposta de alteração do Regimento 

da Assembleia de Freguesia de Amor;  --------------------------------------------------------  

Ponto cinco – Outros assuntos de interesse para a freguesia.  -----------------------  

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

 ---------------------------------------------  Presenças ----------------------------------------------  

A mesa presidida pela senhora Sofia Margarida Rainho Fernandes e secretariada   

pela senhora Sílvia Cristina Nóbrega Feliciano e pelo senhor Florentino Duarte 

Alves, iniciou os trabalhos agendados com a presença dos membros da mesa 

atrás citados e ainda dos senhores Acácio Augusto Simões Guedes, Joaquim 

Manuel André Margarido, José Pedro Charters Morganiço, Mário Rui Crespo 

Ruivaco, Rafael Manuel Pereira dos Santos e Sucena Maria Guarda Domingues 

Areia, que compõem esta assembleia. Estiveram, ainda, presentes os membros 

do executivo da Junta de Freguesia, os senhores Adriano Barbeiro Neto, 

Presidente, a senhora Sílvia Maria Gaspar Neto, Secretário, e o senhor Daniel 

Jorge Almeida, Tesoureiro.  -----------------------------------------------------------------------  
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Aberta a sessão, passou-se, de imediato, à discussão da Ordem de Trabalhos. --  

 ---------------------------  Discussão da Ordem de Trabalhos -----------------------------  

Ponto um – Proposta de Instrumentos Previsionais da Freguesia de Amor 

para 2022: Quadro de Pessoal, Orçamento e do Plano Plurianual de 

Investimento – apreciação, discussão e votação;  -------------------------------------  

A Presidente da Mesa da Assembleia concedeu a palavra à senhora Secretário 

da Junta de Freguesia, Sílvia Neto, que apresentou os documentos que compõem 

o mapa de pessoal, o orçamento de receita, o orçamento de despesa e o plano 

plurianual de investimentos, com uma breve explicação de cada um deles e 

esclarecimentos sobre alguns dos pontos. A senhora Secretário esclareceu que o 

valor constante do orçamento de receita na rúbrica “contrato interadministrativo 

obras diversas” foi investido no passeio entre as localidades de Toco e Casal Novo 

(Rua da Fé e Rua Direita, respetivamente).  -------------------------------------------------  

Depois de discutidos os documentos apresentados e prestados esclarecimentos 

às dúvidas que foram sendo colocadas pelos membros da Assembleia de 

Freguesia, a proposta foi colocada a votação tendo sido aprovada por 

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

Ponto dois – Autorização prévia para compromissos plurianuais;  -------------  

Tomou novamente a palavra a senhora Presidente da Mesa da Assembleia para 

colocar à votação a autorização prévia para compromissos plurianuais, tendo sido 

a autorização concedida com unanimidade dos votos.  -----------------------------------  

Ponto três – Relatório do Senhor Presidente da Junta sobre a atividade da 

Freguesia e relatório financeiro nos termos da alínea v) do número 1 do 

artigo 18.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; Apreciação; ----  

A Presidente da Mesa da Assembleia concedeu a palavra ao executivo da Junta 

de Freguesia que apresentou a atividade que foi desenvolvida pela Junta de 

Freguesia desde a tomada de posse. Foram prestados esclarecimentos a 

algumas dúvidas que foram sendo colocadas, com destaque para uma quantia 

depositada no Banco Popular que, segundo o senhor Tesoureiro explicou, resulta 

de um legado feito em mil novecentos e cinquenta e oito pelo senhor José de 
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Freitas, natural que foi desta freguesia de Amor. A forma de execução do legado 

tem sido difícil de compreender e concretizar pelos sucessivos anteriores 

executivos da Junta de Freguesia, pelo que o senhor Tesoureiro comprometeu-se 

a disponibilizar aos membros desta assembleia cópia do testamento e maiores 

esclarecimentos numa próxima assembleia.  ------------------------------------------------  

Ponto quatro – Discussão e aprovação da proposta de alteração do 

Regimento da Assembleia de Freguesia de Amor;  ------------------------------------  

A senhora Presidente da Mesa da Assembleia tomou a palavra para apresentar 

aos membros uma proposta de alteração do Regimento da Assembleia de 

Freguesia de Amor. A Presidente da Mesa destacou a questão da convocatória 

que, por uma questão de agilização e poupança de custos, seria importante ser 

feita por meio de correio eletrónico, ponto com o qual todos os membros da 

Assembleia concordaram.  ------------------------------------------------------------------------  

Colocada a discussão a proposta de regimento apresentada, os senhores Acácio 

Guedes, Joaquim Margarido e Rafael Santos mostraram-se contra o teor do 

número 1 do artigo 38.º da proposta que refere que as sessões da Assembleia de 

Freguesia se realizam “na sede da Assembleia ou noutro lugar para o efeito 

julgado conveniente”, argumentando que só na sede da Assembleia faz sentido 

decorrerem as sessões. O senhor Presidente da Junta, Adriano Neto, contra-

argumentou dizendo que seria interessante poder levar até às coletividades a 

realização de algumas sessões, cativando, assim mais cidadãos a assistir às 

mesmas. O senhor tesoureiro, Daniel Almeida, referiu, ainda, que a forma como o 

artigo está redigido permite que as sessões decorram noutro espaço, caso haja 

uma indisponibilidade temporária do espaço, como, por exemplo, em caso de 

obras em curso.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Apresentada a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade quanto a todos 

os artigos, com exceção do número 1, do artigo 38.º, que foi aprovado com os 

votos contra dos senhores Acácio Guedes e Joaquim Margarido e a abstenção do 

senhor Rafael Santos.  -----------------------------------------------------------------------------  

Ponto cinco – Outros assuntos de interesse para a freguesia.  -------------------  
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A Presidente da Mesa abriu à discussão outros assuntos de interesse. Foram 

discutidos alguns assuntos, nomeadamente, a intervenção no cruzamento da Rua 

Central com a Rua do Carreirinho e a Rua da Cruz, na localidade de Casal dos 

Claros, a limpeza e desmatação de pinhais propriedade da Junta de Freguesia, a 

requalificação do Largo Padre Margalhau, melhoramentos nos cemitérios, 

colocação de pontos wi-fi, criação de cursos com monitores para formações e 

oficinas, divulgação de anúncios de procura de emprego.  ------------------------------  

O senhor Presidente da Junta terminou dando conta de que o senhor vereador 

Ricardo Santos esteve presente na sede da Junta de Freguesia, no âmbito da 

iniciativa Dia Aberto, referindo que foi um sucesso e que pretendem que se repita 

mais uma a duas vezes por ano.  ---------------------------------------------------------------  

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

 ----------------------------------  Encerramento da Sessão ------------------------------------  

Não havendo nada mais a tratar, a Presidente da Mesa deu por encerrada a 

sessão, pelas vinte e três horas e dez minutos do dia vinte e dois de dezembro do 

ano dois mil e vinte e um, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada pela Mesa da Assembleia.  -----------------------------------  

 

 

(Sofia Margarida Raínho Fernandes) 

 

 

(Sílvia Cristina Nóbrega Feliciano) 

 

 

(Florentino Duarte Alves) 


