
 

ATA NÚMERO QUARENTA E DOIS  

--------Aos dezassete dia do mês de abril, do ano de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, 

teve lugar 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 votação da Conta de Gerência e Relatório de Gestão do ano de 

dois mil e dezoito; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Ponto três: Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e 

respetiva avaliação; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Ponto quatro: Apreciação e aprovação da Segunda Revisão ao Orçamento do ano de dois 

mil e dezanove; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Ponto cinco: Informação 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 seguintes presenças: Pelo PSD, Maria Helena Gomes Abreu, 

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, João Eurico Santos Rodrigues 

Castanha. Pelo CDS, Diana Belinda Barradas Dinis Nascimento. Faltou, de forma justificada, e 

nos termos da lei e do Regimento desta Assembleia de Freguesia, Arlindo Fernandes Silva, do 

PS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

nomeadamente, Celso Bettencourt, Jorge Freitas, Ana Afonso, Agostinho Henriques e Osvaldo 

Pereira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Antes de colocar à disposição da Assembleia de Freguesia o período antes da ordem do 

dia, a presidente da Assembleia de Freguesia, atendendo à reconhecida urgência e pertinência, 

colocou à consideração e votação da Assembleia a introdução de um novo ponto na ordem de 

trabalhos, um requerimento apresentado pelo senhor presidente da Junta de Freguesia, 

nomeadamente ‘Isenção de Renovação de Licença de Canídeos e Gatídeos’, pertencentes ao 

Município de Câmara de Lobos, que foi aprovado por unanimidade. Assim sendo, os pontos um, 

dois, três e quatro da ordem de trabalhos, previamente remetida aos vogais desta Assembleia de 

Freguesia através da convocatória, mantiveram a sua ordem, tendo o novo ponto da ordem de  

 



 

trabalhos assumido o quinto lugar, substituindo a ‘Informação a prestar pelo Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia’, que passou para o sexto ponto da ordem de trabalhos. ----------------------- 

--------De seguida, a presidente da Assembleia de Freguesia questionou se haveria alguma força 

partidária que pretendesse utilizar o período antes da ordem do dia, não se verificando essa 

utilização por nenhuma das forças partidárias. ------------------------------------------------------------ 

--------Como tal, iniciou-se a apreciação e votação dos assuntos constantes da ordem do dia, 

incluindo o novo ponto inserido e de acordo com a nova ordem acima mencionada. ---------------- 

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

enviada aos 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Sobre o ponto dois, Apreciação e votação da Conta de Gerência e Relatório de Gestão do 

ano de dois mil e dezoito, referente ao documento ‘Proposta nº 5/2019/JF-AF’, concernente à 

Prestação de Contas e Relatório de Gestão do ano de dois mil e dezoito, e após efetuada uma 

breve explanação pelo senhor presidente da junta e esclarecidos alguns pontos, recaiu a 

deliberação com o seguinte teor “Aprovada por unanimidade”. ----------------------------------------- 

--------O ponto três, Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e 

respetiva avaliação, recaiu igualmente a deliberação com o teor “Aprovada por unanimidade”. --- 

--------No ponto quatro, Apreciação e aprovação da Segunda Revisão ao Orçamento do ano de 

dois mil e dezanove, referente ao documento ‘Proposta Nº 4/2019/JF-AF’, obteve-se a seguinte 

deliberação “Aprovada por unanimidade”. ----------------------------------------------------------------- 

--------O ponto cinco, o novo ponto adicionado à ordem de trabalhos, nomeadamente, Apreciação 

e Aprovação da Isenção de Renovação de Licença de Canídeos e Gatídeos, Proposta Nº 

7/2019/JF-AF, propondo a isenção das renovações de licenças dos canídeos e gatídeos em nome 

unicamente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, caiu a deliberação “aprovado por 

unanimidade”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------No ponto seis, Informação a prestar pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, o 

senhor presidente aproveitou para informar a Assembleia de Freguesia sobre as ações 

concretizadas pela Junta de Freguesia, nas áreas social e cultural, educação ou formação e obras, 

entre os dias quinze de dezembro do ano de dois mil e dezoito e dezassete de abril do ano de dois 

mil e dezanove. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

--------Na Área Social e Cultural efetuou-se a realização da primeira edição do evento “Mega 

Bolo de Mel”, com o apoio das Confrarias do Glorioso Mártir São Sebastião e do Santíssimo 

Sacramento, numa confeção da Pastelaria Rainha. A distribuição gratuita de raticida. O almoço 

de confraternização com os voluntários e utentes do Projeto Mais Laços. A visita e almoço-

convívio com os participantes do Concurso de Presépios. A cerimónia de entrega de camas 

hospitalares articuladas e outros equipamentos ortopédicos e geriátricos, no âmbito do 

PRODERAM 2020 - Projeto Mais Laços, Banco de Ajudas Técnicas. A realização e organização 

do Cortejo de Carnaval das Escolas e o apoio e preenchimento gratuito da declaração eletrónica 

do IRS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Na Área de Educação ou Formação realizou-se a oferta de amêndoas da Pascoa às escolas 

básicas e Pré-escolares da freguesia e Centro de Atividades Ocupacionais de Câmara de Lobos, e 

a sétima e oitava formação em voluntariado de proximidade, em regime pós-laboral e laboral, 

respetivamente, em parceria com a Casa do Voluntário. ------------------------------------------------- 

--------Na Área das Obras fez-se o melhoramento do piso e colocação de saneamento básico na 

Vereda da Areia ao Pico do Rancho, a colocação de proteção na levada do Caminho da Aldeia, o 

início dos trabalhos de requalificação na Vereda do Paiol, e a recuperação e melhoramento da 

Entrada Número Um da Estrada João Gonçalves Zarco. ------------------------------------------------- 

----------Colocado à consideração, a Assembleia de Freguesia deliberou por unanimidade a 

aprovação das deliberações em minuta. --------------------------------------------------------------------- 

--------Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente da mesa da Assembleia de Freguesia, 

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


