ATA NÚMERO TRINTA E UM
--------Aos dezanove dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezassete, pelas dezanove horas e
trinta minutos, reuniu 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: ----------------------------------Ponto um: Aprovação da ata da reunião anterior; --------------------------------------------------------Ponto dois: Apreciação e votação da Conta de Gerência e Relatório de Gestão do ano de
2016; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e
respetiva avaliação;----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Apreciação e aprovação da primeira Revisão ao Orçamento do ano de
2017;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: 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 , verificaram-se as faltas, devidamente justificadas, dos vogais João Eurico Santos
Rodrigues Castanha, Independente, Aurélio Timóteo Silva Barreto, pelo PSD e José Luís Pestana
Sousa pela CDU. Assim, estiveram presentes: Pelo PSD José Ilídio Pestana, Luís Gabriel de
Sousa Teles, Maria Helena Gomes Abreu e Idalina Maria Pestana Jardim. Pelo CDS, Andreia
Gonçalves Rocha e Ricardo Bruno Gonçalves Brito. Pelo PS, Arlindo Fernandes Silva e Cláudia
Alexandra Rodrigues Andrade. E ainda o Independente José Davide Abreu Oliveira.
Compareceram ainda a esta sessão os seguintes membros do executivo da Junta de Freguesia,
nomeadamente, Celso Bettencourt, Agostinho Henriques, Osvaldo Pereira, Jorge Filipe Freitas e
Ana Afonso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia, o vogal Ilídio Pestana, pelo PSD, apresentou um voto
de congratulação, pela distinção do Município de Câmara de Lobos no Índice de Transparência
Municipal 2016, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------A presidente da mesa iniciou a apreciação e votação dos assuntos constantes da ordem do
dia, pela sequência prevista na respetiva convocatória.----------------------------------------------------------No ponto um, procedeu-se à votação da ata da reunião anterior, que atendendo a que a ata
em referência foi previamente enviada a todos os membros da Assembleia de Freguesia,
dispensou-se a sua leitura, tendo sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------No ponto dois, no que concerne à Apreciação e votação da Conta de Gerência e Relatório
de Gestão do ano de dois mil e dezasseis, o senhor presidente da Junta de Freguesia, após a
explicação das opções do executivo, informou que o saldo total foi positivo, no valor de três mil

seiscentos e setenta e dois euros. O vogal Arlindo Silva, pelo PS, colocou uma dúvida
relativamente às remunerações dos vogais, ao que o presidente do executivo, Dr Celso
Bettencourt esclareceu que os valores a que o vogal se referia, diziam respeito à soma das
atribuições remuneratórias da tesoureira e do secretário da junta, adicionado ao valor pago aos
restantes vogais. Posto isto, o documento em análise foi aprovado em minuta por maioria com a
abstenção da vogal do CDS Andreia Rocha, e o voto contra do vogal do PS, Arlindo Silva.---------------No ponto três, após a apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações
patrimoniais e respetiva avaliação, o vogal Arlindo Silva questionou o senhor presidente
relativamente à carrinha Opel, da Junta de Freguesia, se a mesma já se encontrava paga, ao que
lhe foi respondido que sim, pois havia sido um compromisso assumido e concretizado pelo
executivo. Procedeu-se à votação, tendo o referido documento sido aprovado por unanimidade.---------Relativamente à apreciação e aprovação da primeira Revisão ao Orçamento do ano de dois
mil e dezassete, não havendo quaisquer dúvidas colocadas ao executivo, após breve explicação, a
proposta foi igualmente aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------Por fim, o senhor Presidente da Junta de Freguesia prestou as seguintes informações: ------------Na área Social e Cultural, destaque para a realização do Cortejo de Carnaval das Escolas,
bem como para o apoio aos fregueses no preenchimento do IRS relativo o ano de dois mil e
dezasseis. De referir ainda o apoio na viagem do aluno André Pita, no âmbito do "Dia Nacional
da Educação de Surdos e da Juventude Surda". A realização do Curso de Voluntariado de
Proximidade e a continuidade do Projeto “Mais Laços”, foram também concretizados neste
período. Efetuaram-se diversos apoios, a nível de transportes, a diferentes entidades,
nomeadamente, Alcoólicos Anónimos para a Casa São João de Deus; os jovens do Projeto
Outdoor Learning Kids da creche do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, para o Cabo
Girão; os alunos da Escola B+S Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, para o Conservatório da Casa
da Cultura de Câmara de Lobos; os utentes do CAO, para as Piscinas da Penteada e Pista de
Atletismo do Estádio de Câmara de Lobos; o grupo de jovens da Paróquia de Santa Cecília para
a realização da Via Sacra.--------------------------------------------------------------------------------------------Ênfase na área da Educação e Formação, para o apoio no valor de três euros aos
participantes no desfile de Carnaval das Escolas e a entrega de amêndoas a todos os alunos do
Primeiro Ciclo da Freguesia e ao CAO de Câmara de Lobos, por ocasião da Páscoa.-----------------------Na área das Obras, uma vez mais, a ação primou pela satisfação e proximidade com a
população. Assim, foram inúmeros os projetos desenvolvidos neste âmbito, a saber: A

recuperação do Caminho Velho do Rancho; A beneficiação do Caminho do Lagar da Giesta; A
colocação de varandins em alguns acessos pedonais da freguesia; A recuperação da Travessa do
Salão Ideal; A recuperação da Travessa da Levada do Rancho; A recuperação da Travessa da
Saraiva; A consolidação e recuperação da Entrada nº 1 do Caminho da Aldeia; A consolidação e
recuperação do Caminho da Saraiva; A consolidação e recuperação do Caminho da Cruz da
Caldeira, com a colocação de varandins; A consolidação e recuperação da Entrada nº 2 do
Caminho das Heras; A consolidação e recuperação da Vereda do Limoeiro.---------------------------------Após apreciação e votação dos documentos presentes, a presidente da Assembleia de
Freguesia, propôs à Assembleia a aprovação das respetivas deliberações em minuta, o que foi
aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a presidente da mesa Sónia Brazão declarou por encerrada a
sessão, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada nos termos
legais.

