
 
ATA NÚMERO CATORZE 

 
Aos vinte quatro dias do mês de Abril de dois mil e treze, pelas dezanove horas, reuniu-se a 

Assembleia de Freguesia, em sessão ordinária, na sede sede da Junta de Freguesia à Rua Padre 

Eduardo Clemente Nunes Pereira, Edifício Casa da Cultura, cidade de Câmara de Lobos, afim de 

tratar dos seguintes pontos constantes da convocatória: ------------------------------------------------------ 

---------Ponto Um: Substituição e Tomada de Posse de Vogal da Assembleia de Freguesia; ----------- 

---------Ponto Dois: Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior; --------------------------------------- 

---------Ponto Três: Apreciação e aprovação do Relatório e Contas de Gerência do ano de 2012; ----- 

---------Ponto Quatro: Informação a prestar pelo Senhor Presidente da Junta. ---------------------------- 

Antes de ser dado início aos trabalhos da convocatória, o Senhor Presidente da assembleia propôs a 

todos os presentes, aguardar um minuto de silencio, em homenagem ao colega João Alberto dos 

Santos, recentemente falecido. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Aberta a sessão pelo Senhor João Silvestre Vieira Barradas, Presidente da Assembleia de Freguesia, 

este começou por fazer a chamada, verificando-se a presença dos Vogais: Isabel Ermita de Ornelas, 

Maria Helena Gomes Abreu, Osvaldo Gonçalves Pereira, Gilberto José Gonçalves da Silva Lopes, 

João Manuel Ferreira, Carlos Aurélio Dantas, Urbano Sousa Ferreira, João Eurico Santos Rodrigues 

Castanha, Águeda Andreia Abreu Sousa e José Filipe Brito Gonçalves, verificando-se a ausência da 

vogal, Idalina Maria Pestana Jardim. Também compareceram a esta sessão o Senhor Presidente da 

Junta, assim como o Tesoureiro João Fulgêncio Moura e os Vogais Jorge Filipe e Albino Vieira. ---- 

Dando seguimento aos trabalhos o Senhor Presidente da Mesa leu a convocatória desta reunião, 

seguindo-se a tomada de posse como vogal de Senhor Fernando Ascensão Figueira Abreu, da qual 

se lavrou a respetiva ata avulso. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente passou-se ao segundo ponto de ordem de trabalhos: Leitura da ata da reunião anterior, 

que posta à votação foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 

Passou-se então ao ponto número três: Apreciação e Aprovação do Relatório e Contas de Gerência 

do ano de 2012. O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta, 

que iniciou a sua intervenção, focando alguns dos pontos mais relevantes, do Relatório e Contas de 

Gerência ano de 2012, que importa na receita um valor de cento e setenta e seis mil, oitocentos e 

cinquenta Euros e sete Cêntimos e uma despesa de cento e setenta e três mil, seiscentos e vinte e 

oito Euros e oitenta e oito Cêntimos, transitando um saldo de três mil, duzentos e vinte e um Euros e 

dezanove Cêntimos para a gerência seguinte, ficando à disposição para elucidar qualquer dúvida. O 

Senhor Urbano Ferreira pediu a palavra colocando algumas questões, às quais o Senhor Presidente 

da  Junta  respondeu,  esclarecendo  os  presentes.  Posto isto foi  colocada à  votação  o  Relatório  e  



 

 

Contas de Gerência do ano 2012, tento este sido aprovado por maioria com uma abstenção do PS, 

sendo os restantes votos favoráveis. ----------------------------------------------------------------------------- 

Passou-se então ao último ponto da ordem de trabalhos: Informação a prestar pelo Senhor Presidente 

da Junta. Este apresentou o resumo de atividades da Junta compreendidas entre sete de Dezembro de 

dois mil e doze, data da última reunião e a presente data, ficando à disposição para esclarecer 

qualquer duvida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo nenhuma questão sobre a informação do Senhor Presidente da Junta, o vogal Urbano 

Ferreira pediu a palavra para perguntar ao Senhor Presidente da Junta se sabia o porquê da Estrada 

1º de Julho ainda estar condicionada ao transito de alguns veículos e se sabia para quando está 

prevista a conclusão das obras do novo Centro de Saúde de Câmara de Lobos. O Senhor Presidente 

da Junta respondeu que em relação a estrada de 1º de Julho havia alguns condicionalismos aquando 

das obras do Cabo Girão, mas como as mesmas já foram finalizadas não se justificam mantê-los. Em 

relação ao novo Centro de Saúde de Câmara de Lobos, o que sabe é que a empresa em questão está 

em processo de insolvência, sendo esta a razão que originou a interrupção dos trabalhos. -------------- 

O vogal Filipe Gonçalves também pediu a palavra para perguntar se havia possibilidade de 

implementar a atividade de mergulho turístico na Baía de Câmara de Lobos. O Sr. Presidente da 

Junta respondeu que na verdade a Baía de Câmara de Lobos, tem características únicas para a 

prática de atividades náuticas desportivas, mas para isso existem as Associações responsáveis pelas 

mesmas, pois são elas que criam as condições  quer de segurança, quer de autorizações da Capitania 

ou dos Portos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a 

presente ata que depois de lida e aprovada será assinada nos termos legais, pelo Presidente da Mesa, 

por mim que a secretariei e pela primeira secretária. ---------------------------------------------------------- 


