
 

ATA NÚMERO TRINTA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezasseis, 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 Proposta de Orçamento e Grandes Opções do 

Plano para o ano de 2017; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto três: Aprovação do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças para o ano de 2017 

--------- Ponto quatro: Aprovação do Mapa de Pessoal dos serviços da Junta de Freguesia para o 

ano de 2017; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto cinco: Apreciação da Norma de Controlo Interno; --------------------------------------- 

--------- Ponto seis: Aprovação da Terceira Proposta de revisão ao Orçamento da Receita e da 

Despesa do ano 2016; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto sete: 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, verificaram-se as faltas, devidamente justificadas, dos vogais João Eurico Santos 

Rodrigues Castanha, Independente. Assim, estiveram presentes: Pelo PSD José Ilídio Pestana, 

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

Aurélio Timóteo Silva Barreto. Pelo CDS, Andreia Gonçalves Rocha e Ricardo Bruno 

Gonçalves Brito. Pelo PS, Arlindo Fernandes Silva e Cláudia Alexandra Rodrigues Andrade. 

Pela CDU, José Luís Pestana Sousa. E ainda o Independente José Davide Abreu Oliveira. 

Compareceram ainda a esta sessão os seguintes membros do executivo da Junta de Freguesia, 

nomeadamente: Celso Bettencourt, Agostinho Henriques, Osvaldo Pereira e Jorge Filipe Freitas, 

com a exceção de Ana Afonso. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- No período antes da ordem do dia, o deputado Ilídio Pestana apresentou um voto de pesar 

do PSD, pelo falecimento de Paulo Oliveira, um freguês que recentemente deixou-nos, sendo o 

mesmo aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------- 

--------- No ponto um, procedeu-se à votação da ata da reunião anterior, aprovada por maioria 

dos presentes, contando com a abstenção dos vogais ausentes na reunião anterior. ------------------ 

--------- No ponto dois, no que concerne à Apreciação e aprovação da Proposta de Orçamento e 

Grandes Opções do Plano para o ano de 2017, o senhor presidente da Junta de Freguesia, após 



breve explanação das opções do executivo, informou que este órgão candidatou-se a alguns 

projetos ao PRODERAM, mormente para requalificação da Vereda da Caldeira e aquisição de 

material informático para o denominado Balcão Único. O vogal pelo PS, Arlindo Silva, indagou 

o presidente do executivo se essas candidaturas não estavam suspensas como havia sido 

veiculado pela comunicação social, ao que o Dr. Celso Bettencourt respondeu que por ora, era 

verdade, até serem retomadas as candidaturas, o que se previa para muito brevemente. Posto isto, 

o documento em análise foi aprovado em minuta por maioria com a abstenção dos vogais do PS 

e da CDU e voto contra da vogal Andreia Rocha. --------------------------------------------------------- 

-------- No ponto três, após verificação do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças para o ano 

de 2017, procedeu-se à votação tendo o referido documento sido aprovado, em minuta, por 

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

-------- Relativamente ao Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia, o vogal Arlindo Silva 

questionou o senhor presidente sobre qual a carreira do condutor e se o mesmo estava afeto à 

junta, ao que lhe foi explicado que a carreira é a de assistente operacional e que embora esteja 

contemplada a necessidade de um trabalhador daquela carreira no já referido mapa, o condutor 

está atualmente ao abrigo de um programa de emprego, não mantendo assim qualquer vínculo 

laboral com a Junta de Freguesia. O mapa foi igualmente aprovado por unanimidade, em minuta.  

--------- Comunicadas as vantagens da adoção de uma Norma de Controlo Interno, de modo a 

contribuir para uma maior transparência de todas as contas e atividades, foi também a mesma 

aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Já na discussão e aprovação, por unanimidade em minuta, da Terceira Proposta de 

Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa do ano 2016, o senhor presidente comunicou a 

receita extra de cerca de nove mil euros, provenientes na sua maioria da exploração do 

Complexo Balnear das Salinas, arrecadação de mais valores em taxas diversas, apoios privados e 

bens e mercadorias. Aqui, o vogal do PS Arlindo Silva questionou o que era o Balcão Único, ao 

que o presidente informou que era a denominação inscrita no orçamento, de todo o equipamento 

informático, para o funcionamento dos serviços, já carecido de renovação. Este está orçamentado 

em cerca de seis mil euros, que se traduzirá numa mais valia para a prestação de um serviço 

eficiente, eficaz e de extrema qualidade aos fregueses. --------------------------------------------------- 

-------- Por fim, o senhor Presidente da Junta de Freguesia prestou as seguintes informações: ----- 

----------Na área Social e Cultural, destaque para a presença do executivo numa ação de 

sensibilização designada “Dia Internacional do Idoso”, bem como na Gala comemorativa da 

Casa do Povo e na ação comemorativa dos quarenta anos de Autonomia no Museu de Imprensa. 

O senhor presidente da Junta de Freguesia marcou também presença na entrega de prémios aos  



 

 

melhores alunos da Escola da Torre, na Casa da Cultura e na segunda conferência “Segurança e 

Defesa” realizada no Museu de Imprensa. E porque este executivo destaca-se pela inclusão na 

vida quotidiana do nosso concelho e em particular da Freguesia de Câmara de Lobos, o senhor 

presidente participou em diversas reuniões dos diferentes Conselhos Eco Escolas, na 

apresentação do Trail Rota do Vinho e na entrega de prémios do Trail. Por fim, fez-se 

representar na décima edição da Conferência do Atlântico e na apresentação do livro de António 

Cruz – “Dia internacional da não-violência contra a mulher”. -------------------------------------------

--------- Porque a Educação é fundamental, realce na área da Educação e Formação para a 

importante entrega de telemóveis a todas as escolas do primeiro ciclo da Freguesia de Câmara de 

Lobos, para que estas possam comunicar em tempo útil com as famílias e entidades. Porque 

estamos a falar de educação e formação, este executivo apoiou o projeto UNIDOS, da 

Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi, na compra de 30 livros “Uma 

história colorida”, que distribuiu pelas escolas da freguesia. --------------------------------------------

--------- Na área das Obras, a junta procedeu à colocação de uma escadaria e varandas na sede 

do Agrupamento de Escuteiros de Santa Cecília e à recuperação e beneficiação das veredas do 

Caminho da Fajã e da Levada do Pico da Torre, obras tão solicitadas pelos fregueses. Deu-se 

também, neste período, ao início das obras na Travessa da Levada do Rancho e à colocação de 

saneamento básico e repavimentação total do Caminho Velho do Rancho, uma velha aspiração 

de quem lá reside, que remonta a 2006. Neste ponto, o deputado Arlindo Silva questionou o 

executivo sobre a prossecução da candidatura ao PRODERAM, para alargamento e 

pavimentação da Travessa da Caldeira, ao que o Dr. Celso Bettencourt explicou que esta é uma 

empreitada de grande envergadura, que pese embora possa não ser aprovada nesta fase, é uma 

obra demasiado importante para a freguesia pois irá servir muitos terrenos agrícolas nos seus 

arredores, sendo por isso um projecto importantíssimo para a Freguesia de Câmara de Lobos.-----

---------Nada mais havendo a tratar, a presidente da mesa Sónia Brazão declarou por encerrada a 

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

legais. 

 

 


