ATA NÚMERO VINTE E SETE

--------Aos vinte e seis dias do mês de abri, do ano de dois mil e dezasseis, 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 das atas das reuniões anteriores; -----------------------------------------------------Ponto Dois: Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Conta de Gerência do ano de
2015; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três: Apreciação e aprovação do Inventário dos bens, direitos, obrigações patrimoniais
e respectiva avaliação;----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro: Apreciação e aprovação da segunda Revisão ao Orçamento do ano de 2016;-----------Ponto Cinco: Apreciação e aprovação do Acordo de Execução entre a Junta de Freguesia e a
câmara de Câmara de Lobos.---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis: 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, Luís Gabriel Sousa
Teles, José Ilídio Pestana, Idalina Maria Pestana Jardim e Aurélio Timóteo Barreto. Pelo CDS,
Ricardo Bruno Gonçalves Brito e Andreia Gonçalves Rocha. Pelo PS, Arlindo Fernandes Silva e
Cláudia Alexandra Rodrigues Andrade; os Independentes João Eurico Santos Rodrigues Castanha e
José Davide Abreu Oliveira. Estiveram ausentes, pelo PSD, Maria Helena Gomes Abreu e pela
CDU José Luís Pestana Sousa. Compareceram ainda a esta sessão o elenco do executivo da Junta de
Freguesia, nomeadamente: Celso Bettencourt, Jorge Freitas e Agostinho Henriques, Osvaldo Pereira
com a exceção de Ana Afonso.------------------------------------------------------------------------------------------No ponto um, procedeu-se à votação das atas das reuniões anteriores, por unanimidade.---------------Dando continuidade à reunião, fez-se a apreciação e votação do Relatório de Gestão e Conta
de Gerência do ano de dois mil e quinze, que foi aprovado por maioria, com as abstenções dos
vogais do CDS e os vogais do PS. O senhor presidente da Junta de Freguesia aqui salientou que
cerca de cinquenta e sete por cento da receita provém do fundo de financiamento da Junta, vinte e
nove por cento do município de Câmara de Lobos e os restantes catorze por cento de receitas
próprias, adquiridas através de atestados, da exploração do complexo das salinas e devido ao
aumento do IMI. Por outro lado referiu que o aumento das despesas correntes, de capital e de
tesouraria advém do incremento da actividade da junta, reflectindo igualmente o aumento da
delegação de competências da Câmara para a Junta.----------------------------------------------------------

De seguida, procedeu-se à votação e aprovação, por unanimidade, do Inventário dos Bens, Direitos,
Obrigações patrimoniais.-----------------------------------------------------------------------------------------No quarto ponto da ordem de trabalhos, verificaram-se as abstenções dos deputados Arlindo
Fernandes Silva e Cláudia Alexandra Andrade, tendo no entanto, a Segunda Revisão ao Orçamento
do ano de 2016 sido aprovada por maioria. Aquando da discussão deste documento o senhor
presidente da Junta de Freguesia realçou o facto de apenas aceitar candidaturas de desempregados
residentes na freguesia a programas ocupacionais do Instituto de Emprego da Madeira. -----------------------Prosseguindo a reunião, o senhor presidente da Junta de Freguesia explicou aos presentes que
o Acordo de Execução entre a Junta de Freguesia e a Câmara de Câmara de Lobos, que será
posteriormente assinado vem concretizar o estipulado na lei em vigor, por forma a garantir o
financiamento de cerca de vinte e seis mil euros. Este ponto foi aprovado por maioria, contando com
duas abstenções dos vogais Arlindo Fernandes Silva e Cláudia Alexandra Andrade.----------------------------Para finalizar, a senhora presidente passou a palavra ao senhor presidente da Junta de
Freguesia para a análise do ponto seguinte, nomeadamente a prestação das seguintes informações:---------Na área Social e Cultural, realce para: ---------------------------------------------------------------- Comemoração do 586º aniversário da Freguesia de Câmara de Lobos com as homenagens a
duas personalidades desta freguesia e assim demonstrar o valor ativo de Câmara de Lobos:
 Senhor João Crisóstomo Caires Gonçalves, primeiro Presidente da Assembleia de
Freguesia, não realizada no ano passado por motivo de doença.----------------------------- Senhor Duarte Manuel Roque Freitas, voto de louvor, pela distinção no seu trabalho em
História contemporânea, tendo recebido o Prémio Vítor de Sá História Contemporânea
dois mil e quinze.------------------------------------------------------------------------------------ Realização do Cortejo de Carnaval Infantil das Escolas, um cartaz já expectável por
residentes e não só.--------------------------------------------------------------------------------------- Colaboração no preenchimento das declarações de IRS, em formato de papel e via

electrónica, de modo a suprir as dificuldades da população nesta matéria.-------------------------------Área da Educação e/ou Formação: ------------------------------------------------------------------------------- Oferta de amêndoas aos alunos do 1º ciclo e pré-escolar da Freguesia, por ocasião da Páscoa,
tornando esta celebração mais um momento de alegria para as nossas crianças.------------------------Área das Obras, destaque para: -------------------------------------------------------------------------

Recuperação e melhoramento de escadaria no Caminho Velho da Palmeira – Beco da Terça

 Obras de requalificação ao nível da pavimentação e colocação de varandins nas seguintes
veredas:----------------------------------------------------------------------------------------------------- Caminho Velho do Garachico (conclusão dos trabalhos) ------------------------------------- Travessa do Ribeiro (Iniciação e conclusão) ----------------------------------------------------

Inicio dos trabalhos de melhoramento na Vereda da Levada ao Pico do Rancho.----------------

--------Neste ponto a vogal Andreia Gonçalves Rocha interveio solicitando a intervenção da Junta de
Freguesia na proteção da escadaria de acesso à Praia do Vigário, bem como uma alternativa viável
para as pessoas com mobilidade reduzida. Pediu ainda a colocação de mais iluminação e também
uma intervenção no piso da travessa que liga a Estrada João Gonçalves Zarco, em frente à Repsol, à
Rua da Carreia, na parte traseira da loja de souvenires.--------------------------------------------------------------Antes do término da reunião, a senhora presidente comunicou que deu entrada um voto de
Saudação ao 1º de maio, pela CDU. Contudo, o referido documento não foi colocado a votação,
visto o vogal daquele partido não estar presente para apresentar essa proposta.----------------------------------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. ------------------------------------------------------

