
ATA NÚMERO DEZOITO 
 

---------Aos vinte e quatro dias do mês de abril, do ano de dois mil e catorze, 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 constantes da convocatória: --------------------- 

---------Ponto Um: Leitura da ata da reunião anterior; -------------------------------------------------------- 

---------Ponto Dois: Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e 

respetiva avaliação; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Ponto Três: Apreciação e votação do Relatório de Atividades e Conta de Gerência do Ano de 

dois mil e treze; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Ponto Quatro: Aprovação da Primeira Revisão ao Plano de Atividades e Orçamento do ano 

de dois mil e catorze; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Ponto Cinco: 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, seguiu-se a apresentação de um requerimento por parte do CDS-Partido Popular, solicitando 

a substituição temporária, inferior a trinta dias, do senhor Ricardo Bruno Gonçalves de Brito, pelo 

número dois da lista do referido partido, a senhora Andreia Gonçalves Rocha, o qual teve 

deferimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Feita a chamada, verificou-se a presença de todos os vogais, nomeadamente: Maria Helena 

Gomes Abreu, Osvaldo Gonçalves Pereira, José Ilídio Pestana, Luís Gabriel Sousa Teles, Aurélio 

Timóteo Silva Barreto, Andreia Gonçalves Rocha, Arlindo Fernandes Silva, José Davide Abreu 

Oliveira, João Luís Freitas, Cláudia Alexandra Rodrigues Andrade, João Eurico Santos Rodrigues 

Castanha e José Luís Pestana Sousa. Compareceram ainda a esta sessão todo o elenco do executivo 

da Junta de Freguesia, a referir Celso Bettencourt, Jorge Freitas, Albino Vieira, Ana Afonso e 

Agostinho Henriques. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------No período antes da ordem do dia, foi dada a palavra a uma munícipe, a senhora Maria 

Eulália Andrade dos Reis, que se deslocou à Junta para solicitar ajuda designadamente no que diz 

respeito aos esgotos da sua casa, situação esta que já perdura, segundo a mesma, há mais de treze 

anos, à Estrada João Gonçalves Zarco, número quinhentos e setenta e três. Perante esta exposição, o 

senhor Presidente da Junta tomou apontamento da situação e referiu que vai reportar o problema às 

entidades competentes, a fim de solucionarem o mesmo, uma vez que essa área não é da 

competência da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida foram entregues pelo senhor José Luís, representante do Partido Comunista 

Português, três propostas à mesa da Assembleia, uma proposta de resolução em defesa dos direitos  



 

 

dos trabalhadores da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, que acabou por retirar; uma moção 

sobre os quarenta anos da revolução de Abril de mil novecentos e setenta e quatro e um voto de 

saudação ao Primeiro de Maio e aos Trabalhadores Portugueses, ambas aprovadas por unanimidade.   

---------O senhor Luís Teles, do Partido Social Democrata, apresentou também duas propostas de 

votos de louvor, uma à Equipa de Futebol Juniores da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa 

Bairro da Argentina, pelo título alcançado e outra à Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, pelo 

modelo de festa adotado e organização do Carnaval das escolas e instituições dois mil e catorze. 

Colocados à votação, foram todos aprovados por unanimidade. -------------------------------------------- 

---------De seguida procedeu-se à leitura da Ata da reunião anterior, que foi aprovada por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A senhora Presidente passou à análise do segundo ponto, nomeadamente à apreciação do 

Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, dando a palavra ao 

senhor Presidente da Junta que procedeu à exposição e clarificação do referido documento. ----------- 

---------No terceiro ponto da convocatória, a senhora Presidente da mesa deu a palavra ao senhor 

Presidente da Junta para prestar informações sobre o ponto em apreciação. Assim e após 

apresentação do documento, este explicou que, no que concerne ao Relatório de Atividades e de 

Gestão de dois mil e treze, a ação da Junta decorreu no cumprimento do previsto no Plano de 

atividades. Entre as atividades previstas, o senhor Presidente destacou a limpeza e manutenção de 

caminhos e veredas; no âmbito cultural e recreativo referiu o Cortejo de Carnaval Infantil, o 

Primeiro de Maio – Dia do Trabalhador, o Dia Mundial da Criança, a realização do Concurso de 

Vozes – “Revelações de Verão”, a Festa do Peixe-Espada Preto, as Noites de Verão e Festas de 

Natal das Escolas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida a vogal pelo partido da Coligação, a senhora Cláudia Andrade pediu a palavra 

para perguntar que veredas haviam sido melhoradas, ao que o senhor Presidente da Junta respondeu 

que o antigo executivo havia arranjado diversas veredas e caminhos, a saber, a Vereda das Caldas, a 

Vereda da Levada do Norte, Caminho do Terço, Vereda da Caldeira, Travessa do Pastel, por haver 

uma senhora com dificuldade de mobilidade. ------------------------------------------------------------------  

---------O vogal José Davide, pelo MPT, também interpelou o senhor Presidente de modo a 

questiona-lo em relação à rubrica de Apoio a Famílias, designadamente aos critérios de atribuição de 

apoios e em que consistem os mesmos. O senhor Presidente respondeu que normalmente são ajudas 

alimentares às famílias carenciadas e alguns materiais de construção civil, para melhoria de 

habitação. Referiu ainda que será elaborado um regulamento que estabelecerá os critérios de  



 

 

atribuição dos apoios. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Relativamente à Conta de Gerência e em termos de execução orçamental constata-se que a 

mesma apresenta valores de duzentos e um mil cento e oito euros e treze cêntimos na despesa e de 

duzentos e oito mil trezentos e quarenta e seis euros e oitenta e um cêntimos na Receita, transitando 

assim para a Gerência seguinte um saldo positivo de sete mil duzentos e trinta e oito euros e sessenta 

e oito cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Posto isto a senhora Presidente da Assembleia colocou à votação o Relatório de Atividades e 

Conta de Gerência de dois mil e treze, os quais foram aprovados por maioria, com a abstenção do 

vogal José Luís Pestana de Sousa. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguindo-se a análise da proposta de Revisão do Plano de Atividades e Orçamento referente 

ao ano de dois mil e catorze, a senhora Presidente deu a palavra ao senhor Presidente da Junta, que 

justificou a presente Revisão com a entrada do montante referente ao Imposto Municipal sobre 

Imóveis, rústico e urbano, do apoio proveniente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e ainda 

da utilização do saldo da gerência anterior. Colocada à votação a mesma foi aprovada por maioria 

com a abstenção, sem justificação, do vogal José Luís Pestana Sousa. ------------------------------------- 

---------O vogal José Davide, pelo MPT, pediu a palavra para perguntar se as Operações de 

Tesouraria não deveriam ser contabilizadas. O senhor Presidente da Junta respondeu que as 

Operações de Tesouraria entram e saem, não influenciando nos resultados. ------------------------------ 

---------Como último ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Junta prestou algumas 

informações, destacando alguns assuntos mais importantes, nomeadamente: ----------------------------- 

---------A apresentação das dezanove candidaturas ao programa Ocupacional de Desempregados, 

permitindo assim a ocupação de pessoas desempregadas da Freguesia, distribuídas por diferentes 

áreas, desde a carpintaria à jardinagem; ------------------------------------------------------------------------- 

---------Os pedido feitos junto à Câmara Municipal para atribuição de material diverso a utilizar na 

execução de pequenas obras, com grande impacto na vida quotidiana das pessoas, o qual tem sido 

prontamente cedido pela autarquia; ------------------------------------------------------------------------------ 

---------A cedência de um espaço no Complexo Habitacional Serrado do Mar, por parte da Câmara 

Municipal para armazenamento de material e realização de pequenas reparações; ----------------------- 

---------A aquisição de uma viatura, tipo Canter, em segunda mão, no valor de dois mil e setecentos 

e cinquenta euros, fundamental para o serviço de transporte de material; --------------------------------- 

---------E por fim, as diferentes intervenções feitas um pouco por toda a Freguesia, designadamente a 

colocação de iluminação no Beco dos Quintais, a melhoria na Vereda do Liro, a limpeza no sítio da  



 

 

Nogueira e a limpeza no sítio da Cruz da Caldeira. ----------------------------------------------------------- 

---------Para terminar, o senhor Presidente agradeceu a todos os presentes o sentido de democracia 

demonstrado na presente Assembleia. --------------------------------------------------------------------------- 

---------Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente da Mesa declarou por encerrada a sessão, 

da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada nos termos legais pela 

senhora Presidente da Mesa, por mim, que a secretariei e pelo segundo secretário. ---------------------- 


