
 

 

 

 

ATA NÚMERO VINTE E CINCO 
 

---------Aos vinte e nove dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e quinze, 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 de Orçamento e Opções do Plano para o 

ano 2016;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Ponto Três: Aprovação do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças para o ano 2016; 

---------Ponto Quatro: Aprovação do Mapa de Pessoal dos Serviços da Junta de Freguesia para o ano 

de 2016;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Ponto Cinco: Aprovação da Proposta de Revogação de Empréstimo Bancário (Leasing);------ 

---------Ponto Seis: Aprovação da Proposta de Contratação de Empréstimo a Curto Prazo;------------- 

---------Ponto Sete: Aprovação da terceira proposta de Revisão ao Orçamento da Receita e da 

Despesa do ano 2015;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Ponto oito: 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, José Ilídio Pestana, 

Maria Helena Gomes Abreu, Idalina Maria Pestana Jardim, Luís Gabriel Sousa Teles e Aurélio 

Timóteo Barreto. Pelo CDS, Andreia Gonçalves Rocha. Pelo PS, Arlindo Fernandes Silva e Cláudia 

Alexandra Andrade; Pela CDU José Luís Pestana Sousa, que chegou após o ponto um da ordem de 

trabalhos e os independentes João Eurico Santos Rodrigues Castanha e José Davide Abreu Oliveira. 

Compareceram ainda a esta sessão o elenco do executivo da Junta de Freguesia, nomeadamente: 

Celso Bettencourt, Jorge Freitas, Ana Afonso, Osvaldo Pereira e Agostinho Henriques. Esteve 

ausente nesta reunião o vogal Ricardo Bruno Gonçalves.----------------------------------------------------- 

---------No ponto um, procedeu-se à aprovação da ata da reunião anterior, por unanimidade.-----------

---------Dando continuidade à reunião, foi apreciada e posteriormente aprovada por maioria a 

Proposta de Orçamento e Opções do Plano para dois mil e dezasseis, com o voto contra do CDS e os 

restantes votos a favor. Aqui, a vogal Andreia Rocha questionou o senhor presidente quanto à verba, 

em seu entender avultada, afeta à rubrica 02.02.20, Outros Trabalhos Especializados, ao que aquele 

afirmou que em grosso modo o plano é idêntico ao do ano anterior e que aqueles valores referidos 

pela vogal foram para pagamento de entidades externas a quem foram solicitados trabalhos de 

especialidade, como por exemplo a Associação Insular de Geografia. Ainda neste ponto, a mesma 

vogal  questionou  o  valor  adstrito  à  rubrica  02.01.15, Prémios  e  Condecorações,  pelo  que o 



 

 

 

 

 presidente da Junta explicou que nesse montante estavam inseridos cerca de oito mil euros para os 

kits escolares oferecidos a todos os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo da freguesia. Por sua vez, 

a vogal Cláudia Andrade, do PS indagou o executivo relativamente à rubrica 06.03.01.04, da 

Receita, solicitando que futuramente fossem mais especificadas cada uma das rubricas, ao que o 

senhor presidente referiu que o modelo ora apresentado é da ANAFRE mas que qualquer membro 

da assembleia poderá consultar os registos, caso assim deseje. Por fim, esta mesma vogal questionou 

a razão pela qual a verba atribuída às instituições sem fins lucrativas será menor, ao que lhe foi 

informado que essa opção do executivo prende-se com o facto de algumas dessas entidades serem já 

apoiadas pela Câmara Municipal e pela Direção Regional de Juventude, como é o caso das 

associações desportivas e clubes de futebol, não fazendo sentido a duplicação de apoios. 

Procedendo-se à votação deste ponto, obteve-se um voto contra da vogal do CDS Andreia Rocha e 

os restantes votos a favor.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------No ponto três, foi aprovado por unanimidade o Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças 

para o ano 2016, tendo o senhor presidente da junta referido que o executivo iria fazer uma 

campanha de sensibilização para o registo de cães e gatos na freguesia. Ainda neste ponto, a vogal 

Cláudia Andrade interpelou o presidente do executivo sobre a razão pela qual é a câmara municipal 

e não a junta de freguesia a proceder ao licenciamento de festas e romarias bem como de ruído, ao 

que lhe foi comunicado que as juntas não têm pessoal necessário para o efeito.-------------------------- 

 ---------Aquando da discussão e aprovação, por unanimidade, do mapa de pessoal dos serviços da 

Junta de Freguesia para o ano de 2016 a vogal Cláudia Andrade questionou se o executivo pretendia 

dotar os seus quadros de um técnico superior, ao que o senhor presidente referiu que era sua 

intenção valorizar o desempenho de uma das assistentes técnicas ora licenciada, logo que a lei o 

permita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Dando seguimento à ordem de trabalhos, o senhor presidente solicitou a este órgão 

deliberativo a revogação da proposta de leasing anteriormente aprovada, uma vez que uma análise 

mais profunda fez chegar-se à conclusão de que a junta tem capacidade para proceder ao pagamento 

faseado em doze prestações da carrinha a adquirir, não onerando desta forma o erário público com 

mais custos. Antes da aprovação desta proposta por unanimidade, o deputado Arlindo Silva 

questionou se a carrinha seria a mesma anteriormente referia, ao que lhe foi esclarecido que sim.----- 

---------Na sequência do ponto anterior, passou-se à discussão e aprovação, por unanimidade, da 

Proposta de Contratação de Empréstimo a Curto Prazo. Fazendo uso da palavra, o senhor presidente 

da junta explicou que após consulta aos três bancos onde aquele órgão executivo tem conta bancária, 

a saber: Santander Totta, Montepio Geral e Caixa Geral de Depósitos, a proposta mais baixa foi  



 

 

 

 

apresentada pelo primeiro, com juros no montante total de quinhentos e oitenta e oito euros, por um 

ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Aprovada também por unanimidade foi a terceira proposta de Revisão ao Orçamento da 

receita e da despesa do ano 2015, para, tal como foi sobejamente dado a conhecer pelo senhor 

presidente Celso Bettencourt, fazer face ao desenvolvimento exponencial das actividades a que a 

junta se tem vindo a propor desenvolver, consequência direta do aumento de verba arrecadado pelo 

IMI e também da exploração das salinas, entre outros. -------------------------------------------------------  

---------Continuando a reunião, a senhora presidente passou a palavra ao senhor presidente da Junta 

de Freguesia para a análise do último ponto, a prestação das seguintes informações:----------------- 

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

A participação da junta de freguesia na celebração das Missas do Parto, seguido de convívio 

natalício nas paróquias de São Sebastião, Santa Cecília e Nossa Senhora do Carmo, nos dias catorze, 

quinze e dezasseis de dezembro, respetivamente.-------------------------------------------------------------- 

 O estabelecimento de uma parceria com o Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, organizador 

do evento, para as inscrições no concurso de presépios, que este ano abriu a participação a toda a 

freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------Na área da educação, realce para: --------------------------------------------------------------------- 

A entrega de prendas de natal aos alunos das escolas do primeiro ciclo com pré-escolar, jardins-de-

infância e Infantários da Freguesia, no valor total de três mil cento e cinquenta e seis euros.----------- 

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

As obras de requalificação de seguintes veredas a nível da pavimentação, colocação de varandins e 

alargamentos, designadamente: na Travessa Fonte da Rocha, Vereda Fonte D’Alfigueira, nas 

Escadinhas do Lombo das Barras, na reconstrução de Escadaria no Caminho Velho do Garachico. E 

a conclusão das obras de recuperação na Travessa da Boa Hora e na Vereda do Vigário.-------------- 

---------Antes do encerramento da reunião procedeu-se à aprovação em minutas dos documentos 

referidos anteriormente.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------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. -----------------------------------------------------  

 
 


