
 

ATA NÚMERO QUARENTA E CINCO  

--------Aos doze dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, 

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: -------------------------------------------------- 

--------Ponto um: Aprovação da Ata da Reunião Anterior; ---------------------------------------------- 

--------Ponto dois: Apreciação e Aprovação da Proposta de Orçamento e Grandes Opções do 

Plano para o ano de dois mil e vinte. ------------------------------------------------------------------------ 

--------Ponto Três: Apreciação e Aprovação da Proposta de Regulamento e Tabela de Taxas e 

Licenças para o ano de dois mil e vinte. -------------------------------------------------------------------- 

--------Ponto Quatro: Aprovação da Proposta referente ao Mapa de Pessoal para o ano de dois 

mil e vinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Ponto Cinco: Aprovação da Proposta de Revisão ao Orçamento da Receita, da Despesa e 

das Grandes Opções do Plano do ano de dois mil e dezanove. ------------------------------------------ 

--------Ponto Seis: Informação 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 seguintes presenças: Pelo PSD, Maria Helena Gomes Abreu, 

Luís Gabriel de Sousa Teles, 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. 

Finalmente, pelo CDS-PP Diana Belinda Barradas Dinis Nascimento. Verificou-se a falta 

justificada de Andreia Filipa Neves Fernandes, do PSD. Compareceram ainda a esta sessão os 

membros do executivo da Junta de Freguesia, nomeadamente, Celso Bettencourt, Filipe Freitas, 

Ana Afonso, Agostinho Henriques e Osvaldo Pereira. --------------------------------------------------- 

--------A Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia questionou se haveria alguma força 

partidária que pretendesse utilizar o período antes da ordem do dia, o que não se verificou. Em 

ato contínuo, iniciou-se 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. -----------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente ao Ponto Dois, Apreciação e Aprovação da Proposta de Orçamento e  



 

Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e vinte, mais concretamente a Proposta Número 

16/2019/JF-AF, e após uma breve explanação por parte do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, foi aprovado por unanimidade o documento em questão, que tem um valor total de 

quatrocentos e quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta e seis euros. ----------------------------- 

--------Concernente ao Ponto Três, Apreciação e Aprovação da Proposta de Regulamento e 

Tabela de Taxas e Licenças para o ano de dois mil e vinte, com o Número 18/2019/JF-AF, e 

após terem sido efetuados alguns esclarecimentos pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, 

recaiu a deliberação com o seguinte teor ‘Aprovado por unanimidade’. ------------------------------- 

--------Respeitante ao Ponto Quatro, Aprovação da Proposta referente ao Mapa de Pessoal para o 

ano de dois mil e vinte, com a seguinte designação, 17/2019/JF-AF, aproveitou o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia para esclarecer que este Mapa de Pessoal é o possível e aquele 

que dá garantias e permite um bom funcionamento do órgão autárquico, salientando, contudo 

que, se em questões financeiras e orçamentais existissem mais condições de absorver mais 

recursos humanos a resposta da Junta de Freguesia seria, obviamente, mais eficaz, atendendo ao 

volume de trabalho que a Junta de Freguesia tem. Sobre o presente documento, recaiu a 

deliberação “Aprovado por unanimidade”. ----------------------------------------------------------------- 

--------Quanto ao Ponto Cinco, Aprovação da Proposta de Revisão ao Orçamento da Receita, da 

Despesa e das Grandes Opções do Plano do ano de dois mil e dezanove, no valor total de 

quarenta e quatro mil seiscentos e dez euros e nove cêntimos. A presente revisão é proposta com 

vista a introduzir alguma receita arrecadada e não prevista, assim como anular os valores do 

PDR2020 Vereda do Pedregal, considerando que a mesma já não será realizada no presente ano. 

Sobre este ponto da ordem de trabalho incidiu a deliberação com o seguinte teor “Aprovado por 

unanimidade”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Aludindo ao Ponto Seis, Informação a prestar pelo Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, o mesmo aproveitou a oportunidade para fazer um resumo da atividade desenvolvida 

pela Junta de Freguesia no período compreendido entre um de outubro a doze de dezembro de 

dois mil e dezanove, nas áreas Social e Cultural e das Obras. Na vertente Social e Cultural, 

destacou o facto da Junta de a Freguesia ter-se associado ao Município de Câmara de Lobos na 

celebração do seu centésimo octagésimo quarto aniversário, a receção das crianças do Infantário 

‘Os Traquinas’, pela ocasião dos festejos do Halloween, e a Receção da Equipa de Veteranos de 

Futebol de Onze – Clube Boavista São Mateus, da Ilha do Pico, Açores. Deu ainda destaque à 

abertura das inscrições para o Concurso de Presépios e a preparação das tradicionais Missas do 

Parto. No quadro das Obras, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia mencionou a colocação 



de varandins e recuperação de piso no Caminho Velho do Rancho, a execução de várias 

limpezas, em especial mondas, na Vereda da Junceira, Travessa das Heras e Vereda Cruz da 

Caldeira, e o melhoramento e limpeza no Caminho da Fonte da Rocha. Referiu ainda a 

realização de escadarias em betão e a colocação de varandins na Vereda da Fonte Simão, e a 

regularização e pavimentação no Caminho da Fajã. Deu ainda a conhecer as obras realizadas no 

caminho do Lagar da Giesta, onde foram colocados varandins de proteção, e a execução de 

escadaria em betão e colocação de varandim junto à Escola EB1/Pre Escolar do Ribeiro de 

Alforra. Para finalizar, abordou a requalificação e melhoramento de degraus na Vereda da 

Azinhaga do Ribeiro Real. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Atendendo à premência das deliberações tomadas em Assembleia de Freguesia, no que à 

eficácia externa e efeitos imediatos diz respeito, a Senhora Presidente colocou à consideração da 

assembleia a aprovação das mesmas em minuta, tendo sido aprovado por unanimidade. ----------- 

--------Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, declarou 

por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada será 

assinada nos termos legais. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 


