
 

ATA NÚMERO VINTE E TRÊS 

 
 

---------Aos dezanove dias do mês de junho, do ano de dois mil e quinze, pelas dezanove horas e 

trinta minutos, 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 Primeira Proposta de Revisão ao Plano de 

Atividades do ano de 2015 e Segunda Proposta de Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa 

do ano de 2015; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Ponto Três: Informações a prestar pelo senhor presidente da Junta de Freguesia.--------------- 

---------Aberta a sessão pela senhora presidente da Assembleia de Freguesia, Maria Sónia de Freitas 

Brazão, fez-se a chamada, verificando-se a presença dos vogais: Pelo PSD, Maria Helena Gomes 

Abreu, Osvaldo Gonçalves Pereira, Gabriel Sousa Teles e Aurélio Timóteo Barreto. Pelo CDS, 

Ricardo Bruno Gonçalves Brito e Andreia Gonçalves Rocha. Pelo PS, Arlindo Fernandes Silva; Pela 

CDU José Luís Pestana Sousa e os independentes João Eurico Castanha e José Davide Abreu 

Oliveira. Os vogais José Ilídio Pestana Luís e Cláudia Alexandra Andrade respetivamente do PSD e 

do PS chegaram após a aprovação da ata anterior. Compareceram ainda a esta sessão todo o elenco 

do executivo da Junta de Freguesia, nomeadamente: Celso Bettencourt, Jorge Freitas, Albino Vieira, 

Ana Afonso e Agostinho Henriques. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------No período antes da ordem de trabalhos a senhora presidente deu conhecimento aos 

presentes da renúncia de mandato por parte do senhor João Luís de Freitas, deputado do CDS, o 

qual foi substituído pela senhora Andreia Gonçalves Rocha.------------------------------------------------  

---------Procedeu-se, de seguida, à aprovação da ata da reunião anterior, por unanimidade.----------- 

---------A senhora presidente passou, então, a palavra ao senhor presidente da Junta de Freguesia 

para a análise do ponto seguinte, designadamente a apreciação e aprovação da primeira Proposta de 

Revisão ao Plano de atividades do ano de 2015 e segunda Proposta de Revisão ao Orçamento da 

Receita e da Despesa do ano de 2015. Discutido o documento, o deputado Arlindo do PS questionou 

sobre o valor em questão, ao que o senhor presidente referiu que esta alteração se deve à 

transferência da verba feita pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, para material de limpeza e 

desgaste para os estabelecimentos de ensino/educação da freguesia, assim como também do 

montante previsto referente ao Imposto Municipal sobre Imóveis. Posto isto, procedeu-se à votação 

que contou com a aprovação por maioria e a abstenção da deputada do CDS, Andreia Rocha.--------- 

--------No ponto três da ordem de trabalhos o senhor presidente prestou as seguintes informações:---- 



--------Na área Social e Cultural, realce para:------------------------------------------------------------------ 

------------Comemorações do 1º de Maio – Dia do Trabalhador com a realização do habitual torneio 

de cartas “Cassino” e aquisição de seis troféus e duzentos baralhos de cartas personalizadas num 

valor respetivo de oitenta e sete euros e oitenta e quatro cêntimos e quatrocentos e cinquenta e sete 

euros e cinquenta cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------  

------------Abertura de inscrições para o Programa “+ formação”.------------------------------------------- 

------------Realização da III Curso de Formação para Voluntários, no âmbito do Projeto “+Laços”.--- 

------------Parceria com a Associação Insular de Geografia no desenvolvimento de uma plataforma 

digital de apoio ao Roteiro Turístico – Atlas Local que abrangerá um total de duzentas e vinte 

veredas e acessos de Câmara de Lobos que terá como objetivo principal a sua divulgação entre 

visitantes e residentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------Custeamento do Curso a quatro futuros Nadadores-Salvadores no valor de seiscentos 

euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------Colaboração de seis estagiários na celebração do Dia da Criança, no âmbito da parceria 

estabelecida com Casa do Povo de Câmara de Lobos.--------------------------------------------------------- 

------------Assinatura de Protocolo de Cooperação entre a Junta de Freguesia e a Escola Tecnológica 

e Profissional de Sicó.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------Participação no Seminário do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília e entrega de 

lembranças (Galhardetes e livro de culinária de Câmara de Lobos).----------------------------------------  

------------Participação no II Seminário de Educação de Câmara de Lobos.-------------------------------- 

------------Participação de todo o executivo da junta de freguesia no Encontro Regional de Freguesias 

que decorreu na ilha do Porto Santo.----------------------------------------------------------------------------- 

--------Na área da Educação ou Formação, desenrolaram-se as seguintes atividades:------------------ 

------------Entrega de material escolar e de limpeza às escolas básicas do primeiro Ciclo da Freguesia 

de Câmara de Lobos no âmbito do Contrato de Concessão de Apoio realizado com a Câmara 

Municipal no valor de dois mil e oitocentos euros.------------------------------------------------------------ 

------------Apoio em dez viagens marítimas ao Porto Santo aos alunos finalistas da Escola EB1/PE 

do Rancho por cerca de duzentos e quinze euros.-------------------------------------------------------------- 

------------Na área das obras, destaque para:--------------------------------------------------------------------- 

------------Recuperação da Vereda do Ribeiro Real e Travessa do Ema.------------------------------------ 

------------Início de Recuperação do Caminho, Travessa e Beco da Fonte da Rocha.--------------------- 

------------Intervenção e Recuperação do Complexo Balnear das Salinas.---------------------------------- 

------------Intervenção e Recuperação da Praia do Vigário.--------------------------------------------------- 

 



 

--------Os apoios atribuídos foram:------------------------------------------------------------------------------- 

------------Apoio a nível de material informático ( um computador) ao Teatro Metaphora no âmbito 

do protocolo existente, pelo preço de trezentos e cinquenta euros.------------------------------------------ 

------------Apoio à participação da ASCR do Bairro da Argentina nas Marchas Populares de Santo 

António em Lisboa – trezentos euros.---------------------------------------------------------------------------- 

------------Aquisição à empresa Tecla Vanguarda de dois computadores para serem utilizados pelos 

estagiários em funções na Junta de Freguesia – quatrocentos euros.---------------------------------------- 

------------Apoio para participação da artista popular Aldora Gonçalves na XIV Exposição Regional 

do Limão – Festa do Despique – cinquenta euros.-------------------------------------------------------------  

--------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 e por mim que a secretariei.-----------------------------------------------------  


