ATA NÚMERO VINTE E UM
---------Aos vinte e oito dias do mês de novembro, do ano de dois mil e catorze, pelas dezanove
horas e trinta minutos, reuniram a Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos, em sessão
ordinária, na sede da Junta de Freguesia à Rua Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira, Edifício
Casa da Cultura, cidade de Câmara de Lobos, a fim de tratar dos seguintes pontos constantes da
convocatória: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; ------------------------------------------------Ponto Dois: Aprovação das propostas do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de
2015; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três: Aprovação do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças para o ano 2015. --------------Ponto Quatro: Aprovação do Mapa de Pessoal dos serviços da Junta de Freguesia. ------------------Ponto Cinco: Apreciação e autorização da proposta apresentada pela Junta de Freguesia a
fim de contrair empréstimo.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis: Informações a prestar pelo senhor presidente da Junta de Freguesia.------------------------Aberta a sessão pela senhora presidente da Assembleia de Freguesia, Maria Sónia de Freitas
Brazão, fez-se a chamada, verificando-se as faltas de três vogais, a saber: Maria Helena Gomes
Abreu, José Ilídio Pestana, João Eurico Santos Rodrigues Castanha. Compareceram a esta sessão
todo o elenco do executivo da Junta de Freguesia, nomeadamente: Celso Bettencourt, Jorge Freitas,
Albino Vieira, Ana Afonso e Agostinho Henriques. O vogal Ricardo Bruno Gonçalves de Brito,
chegou após a leitura e aprovação da ata da reunião anterior.----------------------------------------------------Dando início à sessão, foi introduzido na ordem de trabalhos o Voto de Protesto da CDU
contra o programa de privatizações, o qual obteve quatro votos contra do PSD e a abstenção dos
restantes vogais presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se, de seguida, à leitura e aprovação da ata da reunião anterior, por unanimidade.
---------A senhora presidente passou, então, a palavra ao senhor presidente da Junta de Freguesia
para a análise do ponto seguinte, designadamente a Aprovação das Propostas do Plano de
Atividades e Orçamento para o ano de 2015. Discutido o documento, o senhor presidente destacou:
A aquisição de uma nova viatura de nove lugares para transporte de trabalhadores e para responder
às solicitações das diferentes instituições da freguesia; A concretização de pequenas obras
fundamentais para o quotidiano das populações; O empréstimo de cinco camas articuladas para
idosos; O apoio às escolas e Jardins-de-infância da freguesia; O apoio à terceira idade e a
continuação da implementação do Projeto + Laços. Ainda neste ponto, o senhor presidente da Junta
realçou a pretensão de promover a Festa da Poncha e da Gata, de modo a valorizar aqueles dois

produtos tão característicos da nossa freguesia e assim dinamizar o comércio local e fomentar a
manutenção das tradições de Câmara de Lobos. -----------------------------------------------------------------------Ainda neste ponto, a vogal Cláudia Andrade indagou o senhor presidente sobre a rubrica de
mil e quinhentos euros para avenças, ao que foi-lhe esclarecido que a mesma destina-se à
contratação de um jurista para prestar apoio à junta e aos seus fregueses. Posto isto, e já com a
presença do vogal Ricardo Bruno Gonçalves de Brito, este documento foi aprovado com as
abstenções dos vogais Cláudia Alexandra Rodrigues Andrade, Arlindo Fernandes Silva e José Luís
Pestana Sousa--------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto três da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade o Regulamento de Taxas
e Licenças para o ano 2015.---------------------------------------------------------------------------------------------O Mapa de Pessoal dos Serviços da Junta de Freguesia foi, também, aprovado por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto seis, foi analisada a proposta do executivo para a aquisição de uma carrinha de nove
lugares. Segundo o senhor presidente da junta esta aquisição é fundamental para o transporte dos
trabalhadores ao abrigo dos POTS e PODS afetos à junta, bem como às diferentes solicitações
oriundas das instituições da freguesia. Questionado pelo vogal Arlindo Silva sobre o valor da
carrinha, o senhor presidente informou que na ótica do executivo a proposta apresentada é a mais
favorável por acarretar menos custos para o erário público, estando esta compra isenta de IVA.--Esclarecidas as dúvidas, foi aprovada a contração do empréstimo proposto, por unanimidade.----------------No último ponto, o senhor presidente prestou as seguintes informações, a saber:---------------Na área Social e Cultural, destaque para:-----------------------------------------------------------------------------Promoção e organização da Festa do Halloween, suportada essencialmente pelos
comerciantes aderentes;---------------------------------------------------------------------------------------------------Apoio em géneros alimentares a famílias com carências a vários níveis – dois mil seiscentos e
trinta e um euros;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoio monetário no valor de cinquenta e três euros a família carenciada para pagamento da
conta de eletricidade;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Apoio financeiro para a Associação Desportiva “Os Xavelhas” – trezentos euros-----------------------Apoio para jantar-convívio de comemoração do 20o aniversário das Equipas de Jovens de
Nossa Senhora da Madeira – cem euros.-------------------------------------------------------------------------------Apoio à Confraria do Glorioso Mártir São Sebastião – mil euros;------------------------------------------Apoio ao Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos – Núcleo de Veteranos – trezentos
e vinte e cinco euros;-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------Participação e apoio no 25º aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças, este ano
organizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Câmara de Lobos;------------------------Participação no II Trail de Câmara de Lobos;---------------------------------------------------------Na área de Educação ou Formação:------------------------------------------------------------------------------------Oferta de trinta e sete livros de poemas “Reticencias” aos melhores alunos do ano 2013/2014
da Escola Básica 2º e 3º ciclo da Torre;---------------------------------------------------------------------------------Apoio de três euros por criança, a todas as escolas de primeiro ciclo, creches e jardins-deinfância da Freguesia, para a aquisição de brinquedos para as suas festas de Natal. – três mil,
novecentos e quinze euros;------------------------------------------------------------------------------------------------Patrocínio de duas viagens ao Porto para duas professoras da Escola EB1/PE de Câmara de
Lobos no âmbito da candidatura ao programa “Erasmus +” – cento e setenta e cinco euros;-------------------Apoio à Delegação Escolar de Câmara de Lobos com a aquisição de material de limpeza e
higiene – sessenta e quatro euros.------------------------------------------------------------------------------Na área das obras verificaram-se as seguintes recuperações:--------------------------------------------------------Vereda da Areia ao Pico do Rancho;----------------------------------------------------------------------------Sítio da Nogueira: Ladeira, Vereda e Travessa da Nogueira;------------------------------------------------Vereda da Levada do Norte.--------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente da Mesa declarou por encerrada a sessão,
da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada nos termos legais pela
senhora presidente da Mesa, e por mim que a secretariei. ----------------------------------------------------

