
 

ATA NÚMERO QUARENTA E NOVE  

--------Aos dezoito dias do mês de dezembro, 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 Aprovação da Proposta de Orçamento e Grandes Opções do 

Plano para o ano de dois mil e vinte um; ------------------------------------------------------------------- 

--------Ponto três: Apreciação e Aprovação da Proposta de Regulamento e Tabela de Taxas e 

Licenças para o ano de dois mil e vinte e um; ------------------------------------------------------------- 

--------Ponto quatro: Aprovação da Proposta referente ao Mapa de Pessoal para o ano de dois 

mil e vinte e um; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------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, constatou-se a ausência de Diana Belinda Barradas 

Dinis Nascimento, pelo CDS-PP. Compareceram ainda a esta sessão os seguintes membros do 

executivo da Junta de Freguesia, nomeadamente, Celso Bettencourt, Filipe Freitas, 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, mas não se verificando tal 

situação, a mesma aproveitou para fazer uso da palavra. Salientou todo o trabalho efetuado pela 

Junta de Freguesia nesta nova realidade decorrente da pandemia, que é do conhecimento geral, 

com relevo especial durante a cerca sanitária pela qual passou a Freguesia de Câmara de Lobos. 

Na sequência, e pedindo a utilização do direito de uso da palavra, o Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia expressou o seu agradecimento aos recursos humanos e executivo da Junta de 

Freguesia pelo incansável trabalho acima referido, e igualmente à Assembleia de Freguesia pelo 

apoio e foco em prol dos fregueses de Câmara de Lobos. ------------------------------------------------  



 

De seguida, passou-se de imediato à ordem de trabalho. ------------------------------------------------- 

--------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 Aprovação da Proposta de Orçamento e 

Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e vinte um, informou o senhor Presidente que a 

planificação deste documento orientador proposto à aprovação procurou ser o mais ajustado à 

normalidade possível, atendendo à missão, objetivos e atuação esperada deste órgão, e também 

adaptando-o à atual situação pandémica. Assim sendo, o Carnaval organizado em conjunto com 

as escolas, em dois mil e vinte um, não será realizado pela atual razão da pandemia COVID-19, 

mas em contrapartida a Junta de Freguesia apoiará as escolas de maneira a que as mesmas 

desenvolvam esta efeméride nos seus espaços. Igualmente, a comemoração do Dia do 

trabalhador, com o Torneio de Cassino, e da Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, apesar 

de não estar à priori descartada a realização destes eventos, os mesmos estarão dependentes da 

evolução da situação pandémica. Ainda assim, será estrategicamente assumida a orientação de 

reforçar o apoio às famílias, aumentando essa rubrica, relembrando que, também, as despesas 

correntes da Junta aumentaram e continuarão a aumentar em consequência da atual situação 

decorrente do COVID-19. Acrescentou que será celebrado um acordo de capitação com a ADSE, 

que implicará uma despesa anual de cerca de quatro mil euros, mas que protege a Junta de 

Freguesia em casos de doença ou situações médicas e afins dos seus funcionários. No 

concernente ao financiamento por parte da Câmara Municipal de Câmara de Lobos relativo à 

delegação de competências e atribuições à Junta, o valor essencialmente irá manter-se, 

assistindo-se a um reforço de verbas na ordem dos onze mil euros para as obras. Ainda neste 

âmbito, informou o senhor Presidente que tem agendada em janeiro do ano seguinte uma reunião 

com a Secretaria Regional do Mar e das Pescas para reforçar o pedido já existente de apoio junto 

desta Secretaria, e consequentemente do Governo Regional, para obtenção de apoio para a 

realização da Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, atendendo à natureza do evento e à 

dimensão que o mesmo tem vindo a adquirir, e também pela promoção que faz duma arte, a 

pesca, tão tradicional da nossa freguesia e Região Autónoma. Terminou a explanação relativa a 

este ponto reforçando que esta proposta de Plano e Orçamento é uma proposta realista, racional, 

equilibrada e estrategicamente focada no apoio às famílias e comunidade, que se reforça pela  



 

atual situação de pandemia. Relembrou o senhor Presidente que o quando iniciou o primeiro 

mandato o orçamento anual da Junta de Freguesia cifrava-se abaixo dos duzentos mil euros, e 

atualmente está na ordem dos quatrocentos mil euros, em virtude da maior aquisição de receitas, 

do aumento do apoio e da delegação e transferência de competências e atribuições da Câmara 

Municipal na Junta de Freguesia, e dos valores arrecadados em virtude de candidaturas e apoios 

a projetos e programas europeus/comunitários. Findou a sua intervenção saudando o trabalho em 

prol da freguesia que se tem vindo a realizar na Assembleia de Freguesia, que tem sabido 

priorizar a freguesia em detrimento de meras questões partidárias. O documento foi aprovado por 

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

--------Concernente ao ponto três, Apreciação e Aprovação da Proposta de Regulamento e 

Tabela de Taxas e Licenças para o ano de dois mil e vinte um, o senhor Presidente da Junta 

informou que não existem alterações significativas em relação ao ano civil anterior. Quando 

colocado à votação, a Tabela foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------- 

--------No que diz respeito ao ponto quatro, Aprovação da Proposta referente ao Mapa de 

Pessoal para o ano de dois mil e vinte um, não existem para o ano de dois mil e vinte e um 

previsões de agregação de novo pessoal ao mapa da Junta de Freguesia, uma vez que, 

atualmente, mensalmente a Junta tem já uma despesa fixa de dez mil euros, relativamente aos 

dois assistentes operacionais, aos dois assistentes técnicos e dois técnicos superiores que 

compõem o quadro de pessoal deste órgão, mas que se tornam imprescindíveis para a atuação e 

volume de trabalho que a Junta de Freguesia apresenta. Posto à votação, o Mapa de Pessoal foi 

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

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

Freguesia, e no referente ao trabalho desenvolvido pela Junta no período compreendido entre 

trinta de setembro a dezoito de dezembro de dois mil e vinte, na Área Social e Cultural, destacou 

a sessão de boas vindas ao Pároco Paulo Sérgio Silva e Marcos Pinto por ocasião da 

apresentação às suas paróquias. Igualmente, deu-se a continuação na colaboração do transporte 

no âmbito da distribuição de alimentos por parte da Cáritas Diocesana do Funchal. Verificou-se o 

Encerramento do atendimento ao público nas instalações da Junta de Freguesia de Câmara de 

Lobos, devido à pandemia COVID-19 e consequente desinfestação, e o Asseguramento dos 

serviços da Junta de Freguesia em regime de teletrabalho. Neste último caso, e em virtude de 

vários casos positivos no pessoal que desempenha funções nas instalações da Junta, refere o 

Presidente que, a Junta atuou da maneira mais profissional, correta e ética possível, uma vez que  



encerrou de imediato a Junta, comunicou a situação junto da comunicação social, articulou com 

a Câmara Municipal e serviços de saúde, tendo a Junta continuado o seu serviço à população 

ainda que em modo remoto, informático. E ainda na esfera Social e Cultural, destaque para a 

colaboração na realização das Missas do Parto nas três paróquias da Freguesia, que decorreram 

segundo as normas da Direção Geral de Saúde, tendo-se verificado o pleno respeito da população 

pelas normas. Relativamente à abertura das inscrições para o Concurso de Presépios, ainda está 

em estudo como decorrerá o mesmo, sendo que a hipótese final deverá recair pelo envio de 

fotografias pelos participantes para avaliação da Junta, de modo a adotar as medidas 

preconizadas pela Direção Geral de Saúde. Mudando de tema, e passando para a Área de 

Educação ou Formação, informou o Presidente que a Junta participação na sessão e apoio aos 

melhores alunos da Escola Segundos e Terceiros Ciclos da Torre, e na inauguração da Exposição 

denominada “Ó meu Menino Jesus”, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos. No prisma das 

Obras, deu conta dos trabalhos de limpeza da horta da Escola EB1/PE do Ribeiro de Alforra, do 

melhoramento e pavimentação da Vereda do Liro e da recuperação do pavimento na Entrada 

Número três da Vereda do Pico. Houve ainda a oportunidade de atuar na recuperação da Vereda 

da Areia, na recuperação e nivelamento de degraus na Travessa da Palmeira, no melhoramento 

do piso da Vereda João Vieira Pita e colocação de varandins, e no início dos trabalhos de 

recuperação na Vereda da Levada do Salão, nomeadamente ao nível do piso, escadaria e 

colocação de saneamento básico, e no início da requalificação da Travessa da Pedreira. Por fim, 

procedeu-se às limpezas da Vereda da Quintinha ao Ribeiro Real, da Vereda do Rancho à Areia, 

da Vereda do Pico e da Vereda do Vigário. Posto isto, solicitaram o uso da palavra a primeira 

secretária Helena Abreu, do PSD, e Arlindo Silva, do PS. A primeira relatou a necessidade e 

urgência de intervenção no Caminho da Trincheira, na questão relativa às águas provenientes do 

tanque de água, que derramam na via pública e causam uma situação de sujidade e de perigo para 

a saúde pública, informando que já encetou desde dois mil e quatro diligências junto dos 

Investimentos Habitacionais da Madeira e da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, sem se 

verificar uma resolução desta situação. O segundo alertou para a necessidade de se 

retirar/recolocar noutro local os caixotes de lixo existentes na Estrada da Areia, pois dificultam a 

circulação automóvel. Em seguida, informou o senhor Presidente que iria entrar em contato com 

os Investimentos Habitacionais da Madeira e a Câmara Municipal, no primeiro caso relatado, e 

com a ARM, na segunda situação. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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


