
  

ATA NÚMERO QUARENTA E SEIS  

--------Aos vinte e nove dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte, pelas dezanove horas, 

reuniram a Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos, em sessão ordinária, no Salão 

Paroquial da Paróquia de São Sebastião, situado no Largo de São Sebastião, Igreja Matriz de São 

Sebastião, em virtude das restrições e orientações de saúde pública resultantes da pandemia 

COVID-19, 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 dezanove; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------Ponto Quatro: Apreciação e aprovação da Primeira Revisão ao Orçamento do ano de 

dois mil e vinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------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, 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 Silva e João Eurico 

Santos Rodrigues Castanha. Finalmente, pelo CDS-PP Diana Belinda Barradas Dinis 

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

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

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

--------A Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia questionou se haveria alguma força 

partidária que pretendesse utilizar o período antes da ordem do dia, tendo o grupo parlamentar do 

PSD, por intermédio do vogal Luís Teles, informado que pretendia entregar à mesa para 

respetiva deliberação em assembleia, dois votos de louvor, um dirigido às empresas e instituições 

sociais e outro endereçado às entidades oficiais, que na sequência da pandemia COVID-19 

colaboraram com a Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, no âmbito da cerca sanitária a que 

foi alvo. Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia colocou à 

consideração dos presentes a aceitação da proposta dos votos de louvor por parte do PSD, para 

posterior deliberação, tendo sido aceite por unanimidade. Nesse seguimento, e relativamente ao 

voto de louvor dirigido às empresas e instituições sociais que colaboraram com a Junta de  



 

 

Freguesia de Câmara de Lobos, no âmbito da cerca sanitária, o mesmo foi aprovado por 

unanimidade. Quanto ao Voto de Louvor endereçado às entidades oficiais e que atuaram no 

âmbito da cerca sanitária à Freguesia de Câmara de Lobos, o mesmo foi aprovado por 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar neste período, em ato contínuo iniciou-se 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. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------Relativamente ao ponto dois, Apreciação e Votação da Conta de Gerência e Relatório de 

Gestão do ano de dois mil e dezanove, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia começou por 

fazer uma apresentação global da mesma, onde destacou o facto de, entre o plano e orçamento 

previsto e as contas agora apresentadas, existir um acréscimo de receita arrecadada, na ordem 

dos oitenta e três mil euros, que juntamente com o saldo da gerência anterior, fez com que pela 

primeira vez a receita da Junta de Freguesia ultrapassasse os quinhentos mil euros. O Senhor 

Presidente realçou ainda que este acréscimo foi fruto da aprovação de projetos co-financiados 

com fundos comunitários durante o ano de dois mil e dezanove, que apesar de já estarem 

submetidos, não foram colocados no orçamento inicial,  por não se encontrarem efetivados e 

aprovados, demonstrando a responsabilidade deste executivo na realização de um orçamento 

realista, sem empolamentos, refletindo estes valores nas suas contas, através da respetiva revisão 

orçamental, só após a sua aprovação, como manda uma boa gestão da coisa pública. Por fim, fez 

questão de agradecer o trabalho sério e dedicado do seu executivo, bem como, dos membros 

desta Assembleia de Freguesia, que desde a primeira hora, colocaram as cores partidárias de 

lado, para trabalharem a uma só voz para o bem da Freguesia, aproveitando a ocasião para pedir 

unanimidade na aprovação das contas face aos factos apresentados. Não havendo qualquer 

pedido de intervenção por parte dos membros que compõem a Assembleia de Freguesia, a 

prestação de contas do ano de dois mil e dezanove foi colocada à votação, sendo aprovada por 

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

--------Concernente ao ponto três, Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações 

patrimoniais e respetiva avaliação, e após terem sido efetuados alguns esclarecimentos pelo 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia, recaiu a deliberação aprovado por unanimidade. -------- 



 

 

--------Respeitante ao ponto quatro, Apreciação e Aprovação da Primeira Revisão ao 

Orçamento do ano de dois mil e vinte, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia aproveitou para 

esclarecer que a referida revisão, como é habitual, pretende inserir no plano e orçamento de dois 

mil e vinte o saldo da gerência anterior, no valor de nove mil oitocentos e cinquenta e um euros e 

vinte um cêntimos, bem como, uma receita adicional do fundo de financiamento de freguesias, 

no valor de doze mil quatrocentos e trinta e seis euros. Relativamente a esta última verba, passou 

a explicar, que o orçamento de estado para dois mil e vinte apenas foi aprovado a trinta e um de 

março do corrente ano, quando geralmente é aprovado em outubro do ano anterior, face a esta 

situação, a Junta de Freguesia baseou-se no valor recebido do fundo de financiamento de 

freguesias em dois mil e dezanove. Com a aprovação do respetivo orçamento, houve assim um 

acréscimo das verbas no valor acima referido, existindo a necessidade de incluí-lo no plano e 

orçamento. Referiu ainda, que no global, as verbas a inserir no plano por meio desta revisão 

orçamental, servirão para reforçar as rúbricas de apoio às famílias, aquisição de serviços e das 

obras de proximidade. Não havendo qualquer pedido de intervenção por parte dos membros que 

compõem a Assembleia de Freguesia a Primeira Revisão ao Orçamento do ano de dois mil e 

vinte foi colocada à votação e foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------ 

--------Quanto ao ponto cinco, Informação a prestar pelo Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, o mesmo aproveitou a oportunidade para fazer um resumo da atividade desenvolvida 

pela Junta de Freguesia no período compreendido entre treze de dezembro de dois mil e 

dezanove e vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte, nas áreas Social e Cultural, 

Educação e Formação e Obras. Na vertente Social e Cultural, destacou a visita aos presépios no 

âmbito do concurso de presépios, que contou com a participação de trinta e dois concorrentes. A 

Junta de Freguesia realizou o Cortejo de Carnaval das Escolas que contou com a participação de 

mil e duzentos figurantes provenientes das escolas e instituições da Freguesia. Foram adquiridos 

mil e quinhentos quilos de raticida para entrega aos agricultores e à população em geral com o 

propósito de ajudar no combate desta praga. Entregou-se material ortopédico ao Lar de Câmara 

de Lobos com o propósito de apoiar a população sénior daquela instituição. Iniciou-se o apoio no 

preenchimento do IRS na Junta de Freguesia ate ao final do mês de junho. Na sequência do 

confinamento obrigatório, a Junta de Freguesia prestou auxílio aos grupos de risco, em especial 

aos mais idosos, na aquisição e entrega ao domicílio dos medicamentos e bens de primeira 

necessidade, e em união de esforços com diversas entidades, foram entregues várias dezenas de 

cabazes alimentares, apoiando assim as famílias que viram os seus rendimentos reduzidos. A  



 

 

Junta de Freguesia desenvolveu várias campanhas de sensibilização e informação relativamente à 

pandemia e entregou duzentas e cinquenta máscaras de proteção aos profissionais da “linha da 

frente”, nomeadamente, Polícia de Segurança Pública, Centro de Saúde de Câmara de Lobos, 

Bombeiros e Segurança Social de Câmara de Lobos. As funcionárias da Junta de Freguesia 

estiveram desde a primeira hora em regime de teletrabalho, dando resposta às inúmeras 

solicitações ocorridas, realizando o seu trabalho muitas vezes além do seu horário normal. Após 

declarado o desconfinamento e a abertura de alguns serviços públicos, foi providenciado a 

colocação de uma estrutura em acrílico para o balcão de atendimento da Junta de Freguesia, 

como meio de proteção, quer dos funcionários, quer dos fregueses, assim como assinalados os 

circuitos de entrada e espera. Na esfera da Educação ou Formação, no âmbito da pandemia 

COVID-19, a Junta de Freguesia disponibilizou-se na impressão e entrega de fichas de trabalhos 

e outros documentos escolares necessários à aprendizagem a todos os alunos da Freguesia. No 

quadro das Obras, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia mencionou a recuperação do 

acesso pedonal que liga a Vereda da Areia ao Pico do Racho à Vereda da Levada ao Pico do 

Rancho, a colocação de varandins na Entrada número dois do Caminho da Aldeia e a 

recuperação do piso da Entrada da Fonte, assim como a colocação de saneamento básico e 

reforço na proteção da escarpa. Referiu ainda a continuação dos trabalhos na recuperação da 

Vereda do Pedregal com construção do Miradouro do Pedregal, a recuperação da Travessa do 

Lagar da Giesta e o início das obras de construção de acesso pedonal junto ao tanque de rega da 

Águas e Resíduos da Madeira, ao sítio do Garachico. ---------------------------------------------------- 

--------Atendendo à premência das deliberações tomadas em Assembleia de Freguesia, no que à 

eficácia externa e efeitos imediatos diz respeito, a Senhora Presidente colocou à consideração da 

Assembleia a aprovação em minuta das mesmas e dos votos de louvor apresentados pelo PSD, 

no período antes da ordem do dia, tendo sido aprovado por unanimidade. ---------------------------- 

--------Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, declarou 

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

nos termos legais. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


