ATA NÚMERO QUARENTA
--------Aos catorze dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas,
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 Aprovação da Proposta n.º 19/2018/JF-AF, referente ao
Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2019; ---------------------------------------------------Ponto três: Aprovação da Proposta n.º 20 /2018/JF-AF, referente ao Regulamento e Tabela
de Taxas e Licenças para o ano de 2019;------------------ --------------------------------------------------------Ponto quatro: Aprovação da Proposta n.º 21 /2018/JF-AF, referente ao Mapa de Pessoal
dos Serviços da Junta de Freguesia para o ano de 2019; --------------------------------------------------------Ponto cinco: Aprovação da Proposta n.º 22/2018/JF-AF, referente à modificação N.º 11 –
Segunda Revisão ao Orçamento da Receita, da Despesa e Plano de Atividades do ano de 2018; ---------Ponto seis: Informação aprestar 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 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, Carlos Nelson Faria Chaves e Andreia
Filipa Neves Fernandes. Pelo PS, Arlindo Fernandes Silva e João Eurico Santos Rodrigues
Castanha. Faltaram de forma justificada e com a devida antecipação, pelo PSD, Maria Helena
Gomes Abreu e pelo CDS, Diana Belinda Barradas Dinis Nascimento. ------------------------------Compareceram a esta sessão todos os membros do executivo da Junta de Freguesia,
nomeadamente, Celso Bettencourt, Jorge Freitas, Ana Afonso, Agostinho Henriques e Osvaldo
Pereira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Assembleia de Freguesia 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, e uma vez que a ata foi previamente
enviada para os vogais desta Assembleia, via correio eletrónico, de acordo com o Regimento

desta Assembleia, procedeu-se de imediato à sua votação, sendo o documento aprovado por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto dois, Apreciação e Aprovação da Proposta n.º 19/2018/JF-AF, referente ao
Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e dezanove, foi concedida, a seu
pedido, a palavra ao senhor presidente da Junta de Freguesia, que dirigiu-se à Assembleia de
Freguesia, realçando que não existiam grandes alterações de fundo, quando em comparação com
o ano de dois mil e dezoito. Todavia, existe a previsão de que sejam efetuadas posteriores
alterações, em virtude das candidaturas efetuadas no âmbito do Programa LEADER, do
PRODERAM 2020. O senhor presidente colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos,
que não lhe chegaram a ser colocados pelos intervenientes na presente reunião. A presidente da
mesa colocou este ponto da ordem de trabalhos à votação, tendo sido aprovado por maioria, com
duas abstenção do PS, o senhor Arlindo Silva e o senhor João Castanha. ------------------------------------No ponto três, Aprovação da Proposta n.º 20/2018/JF-AF, referente ao Regulamento e
Tabela de Taxas e Licenças para o ano de dois mil e dezanove, foi atribuído, a pedido do mesmo,
o uso da palavra ao senhor presidente da Junta de Fregue sia, que referiu que não existiam
alterações a salientar, quando em comparação com o ano de dois mil e dezoito. Este ponto da
ordem de trabalho foi colocado à votação, pela presidente da mesa da Assembleia, tendo sido
aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------O ponto quatro, Aprovação da Proposta n.º 21/2018/JF-AF, referente ao Mapa de Pessoal
dos Serviços da Junta de Freguesia para o ano de dois mil e dezanove, foi explicado
sucintamente pelo senhor presidente da Junta de Freguesia, tendo posteriormente sido colocado à
votação, pela senhora presidente da mesa da Assembleia de Freguesia, tendo-se assistido a uma
aprovação por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------No ponto cinco, Aprovação da Proposta n.º 22/2018/JF-AF, referente à Modificação
número Onze – Segunda Revisão ao Orçamento da Receita, da Despesa e Plano de Atividades do
ano de dois mil e dezoito, e em decorrência da explicação por parte do senhor presidente da
Junta de Freguesia, este ponto da ordem de trabalho foi colocado à votação, tendo obtido a sua
aprovação por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------A senhora presidente da mesa, questionou a Assembleia relativamente à aprovação das
deliberações em minuta, e não havendo nenhuma objecção, foi aprovado por unanimidade a
aprovação das deliberações em minuta. ---------------------------------------------------------------------

-------- No ponto seis, Informação a prestar pelo senhor presidente da Junta de Freguesia, a
senhora presidente da mesa da Assembleia de Freguesia concedeu o uso da palavra ao senhor
presidente da Junta de Freguesia, que acabou por efetuar um resumo das atividades efetuadas
pela Junta de Freguesia, no período compreendido entre vinte e oito de setembro e catorze de
dezembro do ano de dois mil e dezoito. Na área Social e Cultural, destacou a distribuição
gratuita de raticida, o Protocolo de Cooperação, no âmbito do Cartão Municipal Sénior Viva
Mais, a parceria realizada com o ginásio LoboGym Health Club, as comemorações do Dia do
Voluntário, a participação na discussão pública do Plano de Diretor Municipal, e a dinamização
e organização de Missas do Parto nas três paróquias da Freguesia. Na esfera da Educação ou
Formação, realçou a participação na entrega de certificados dos formandos dos Cursos EFA da
Escola Básica e Secundária Doutor Luís Maurílio da Silva Dantas, a entrega de prémios aos
melhores alunos, por ano, da Escola Básica Segundos e Terceiros Ciclos da Torre, o Curso de
Formação em Voluntariado de Proximidade, a reunião com os representantes das Eco-Escolas, e
a receção dos alunos da equipa de Erasmus da EB1/PE de Câmara de Lobos. Na vertente das
Obras, salientou a colocação de varandins e regularização do piso e escadas em várias em várias
veredas e caminhos da freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente da mesa da Assembleia de Freguesia,
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.

