ATA NÚMERO TRINTA E CINCO
--------Aos cinco dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas,
reuniu a Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos, em sessão extraordinária, 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 Autorização da Minuta de Acordo de Execução - Delegação de
Competências da Câmara Municipal de Câmara de Lobos na Junta de Freguesia de Câmara de
Lobos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Apreciação e aprovação da Proposta N.º 3/201/8/JF-AF – Isenção das Taxas
referente ao Registo de Canídeos e Felídeos; ---------------------------------------------------------------------Aberta a sessão pela senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, Maria Sónia de
Freitas Brazão, verificaram-se as seguintes presenças: Pelo PSD, Luís Gabriel de Sousa Teles,
João Vítor Rocha Ferreira, Rui Miguel Ferro Andrade, Aurélio Timóteo Silva Barreto, Idalina
Maria Pestana Jardim, João Gilberto Gonçalves Abreu e Carlos Nelson Faria Chaves. Pelo PS,
Arlindo Fernandes Silva e João Eurico Santos Rodrigues Castanha. O CDS não se fez
representar. Constatou-se a ausência, devidamente justificada, pelo PSD, da secretária Maria
Helena Gomes Abreu e a vogal Andreia Filipa Neves Fernandes. Compareceram ainda a esta
sessão, os seguintes membros do executivo da Junta de Freguesia, nomeadamente, Celso
Bettencourt, Jorge Freitas e Agostinho Henriques. ---------------------------------------------------------------A presidente da Assembleia de Freguesia, Maria Sónia de Freitas Brazão, questionou se
haveria alguma força partidária que pretendesse utilizar o período antes da ordem do dia, pelo
que nenhuma das forças fez uso do mesmo. -----------------------------------------------------------------------A presidente da Assembleia de Freguesia iniciou a apreciação e votação dos assuntos
constantes da ordem do dia, pela sequência prevista na respetiva convocatória.-----------------------------No ponto um, Aprovação da ata da reunião anterior, o documento foi colocado à votação e
aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------No ponto dois, Apreciação e Autorização da Minuta de Acordo de Execução - Delegação
de Competências da Câmara Municipal de Câmara de Lobos na Junta de Freguesia de Câmara de
Lobos, o documento foi posto à votação e aprovado por unanimidade. A Presidente da
Assembleia de Freguesia concedeu a palavra ao Presidente do Executivo da Junta de Freguesia,
Celso Bettencourt, que aproveitou a oportunidade para explicar e informar a Assembleia de
Freguesia de que a delegação de competências consistiria, essencialmente, nos arranjos e

limpezas das veredas e caminhos pedonais da Freguesia, através da atribuição de quarenta e oito
mil e cento e cinquenta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos, destinados à aquisição de
materiais, permitindo à Junta de Freguesia obter um acréscimo de quinze por cento no valor de
aquisição de materiais, quando em comparação com o ano civil de dois mil e dezassete.
Esclareceu ainda que, esse valor seria transferido pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos
em quatro tranches de igual valor. A Junta de Freguesia de Câmara de Lobos fica responsável
por prestar à Câmara Municipal de Câmara de Lobos toda a informação e documentação, assim
como um relatório trimestral. ----------------------------------------------------------------------------------------No ponto três, Apreciação e Aprovação da Proposta N.º 3/201/8/JF-AF – Isenção das
Taxas referente ao Registo de Canídeos e Felídeos. Colocada à apreciação, a mesma foi
aprovada por unanimidade. A Presidente da Assembleia de Freguesia deu o uso da palavra ao
Presidente do executivo da Junta de Freguesia, Celso Bettencourt, que referiu à Assembleia de
Freguesia que esta proposta pretendia tornar mais eficaz o registo e licenciamento dos animais
em apreço, como medida preventiva de abandono dos mesmos, e como incentivo a uma maior
responsabilização dos seus donos. ----------------------------------------------------------------------------------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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

