
ATA NÚMERO TRINTA E NOVE  

--------Aos vinte e dois dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezoito, pelas dezanove 

horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos, em sessão extraordinária, 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: Aprovação do Mapa de Pessoal dos Serviços da Junta de Freguesia referente 

ao anos de dois mil e dezoito. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

Freitas Brazão, verificaram-se as seguintes presenças: Pelo PSD, Luís Gabriel de Sousa Teles, 

João Vítor Rocha Ferreira, Rui Miguel Ferro Andrade, Aurélio Timóteo Silva Barreto, Idalina 

Maria Pestana Jardim, João Gilberto Gonçalves Abreu, Carlos Nelson Faria Chaves e Andreia 

Filipa Neves Fernandes. Pelo PS, Arlindo Fernandes da Silva e João Eurico Santos Rodrigues 

Castanha. O CDS não se fez representar, todavia a ausência de Diana Belinda Barradas Dinis 

Nascimento, foi devidamente informada e justificada. Pelo PSD, Maria Helena Gomes Abreu 

também não compareceu, tendo a sua ausência por motivos de saúde, igualmente, sido 

devidamente informada e justificada. ----------------------------------------------------------------------- 

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

nomeadamente, Celso Bettencourt e Agostinho Henriques. --------------------------------------------- 

--------Antes de iniciado o período antes da ordem do dia e da sessão em questão, procedeu-se à 

substituição de Maria Helena Gomes Abreu, primeira secretária desta Assembleia de Freguesia, 

por Rui Miguel Ferro Andrade, ambos pelo PSD. Uma vez que Luís Gabriel de Sousa Teles é o 

segundo secretário desta Assembleia, o mesmo assumiu o primeiro lugar de secretário, cabendo a 

Rui Miguel Ferro Andrade a ocupação do segundo lugar. De seguida, questionou-se se haveria 

alguma força partidária que pretendesse utilizar o período antes da ordem do dia, pelo que 

nenhuma das forças fez uso do mesmo. --------------------------------------------------------------------- 

--------A presidente da Assembleia de Freguesia iniciou a apreciação e votação dos assuntos 

constantes da ordem do dia, pela sequência prevista na respetiva convocatória. ---------------------- 

--------No ponto um, aprovação da ata da reunião anterior, e uma vez que a ata foi previamente 

enviada para os vogais desta Assembleia, via correio eletrónico, de acordo com o Regimento 

desta Assembleia, procedeu-se de imediato à sua votação, sendo o documento aprovado por 

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

---------No ponto dois, Aprovação do Mapa de Pessoal dos Serviços da Junta de Freguesia 

referente ao ano de dois mil e dezoito, e tendo a senhora presidente da Assembleia de Freguesia,  



 

 

solicitado ao senhor presidente do executivo, Celso Bettencourt, para que tecesse algumas 

informações e explicações ao Mapa a ser conduzido a votação, o mesmo referiu que as únicas 

alterações se prendem com a intenção da Junta de Freguesia em reforçar o seu quadro de pessoal, 

com a ocupação de dois lugares de assistente operacional, da área de pedreiro, e um na área da 

técnico superior, uma vez que em resultado dos projetos de cariz social e do volume de obras de 

proximidade que esta Junta de Freguesia atualmente apresenta, a ocupação desses postos de 

trabalho seriam uma mais-valia para o trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia de Câmara 

de Lobos. De igual forma, destacou que esta intenção de inclusão de mais trabalhadores ao 

quadro de pessoal desta Junta de Freguesia representa uma oportunidade única, em virtude das 

facilidades que representam as vantagens de inclusão de trabalhadores na função pública em 

situação de precariedade, acrescentando que seria de mau tom não agarrar esta oportunidade, a 

exemplo do que várias Juntas de Freguesia da Região Autónoma da Madeira já o fizeram. 

Todavia, para que os procedimentos visantes a essa intenção cumprissem com os requisitos 

legais, os mesmos teriam que ser iniciados até o final do presente ano, dai a marcação da 

presente sessão extraordinária. Posto isto, a presidente da Mesa questionou aos presentes se 

alguém queria pronunciar-se, ao que ninguém demonstrou intenção para tal. Assim sendo, 

procedeu-se de imediato à votação deste ponto da ordem de trabalho, sendo o mesmo aprovado 

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

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


