
 

ATA NÚMERO CINQUENTA  

--------Aos vinte e dois dias do mês de abril, do ano de dois mil e vinte e um, pelas dezoito 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 vinte; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------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 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, 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, constataram-se as ausências, pelo PSD Idalina Maria Pestana Jardim e pelo CDS-PP 

de Diana Belinda Barradas Dinis Nascimento. Compareceram ainda a esta sessão os seguintes 

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 alguma força partidária 

pretendia utilizar o período antes da ordem do dia, mas tal não se verificou, pelo que a mesma 

aproveitou para iniciar os trabalhos, de acordo com a ordem constante na convocatória. ----------- 

--------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, questionou a senhora Presidente da Assembleia de Freguesia se alguém queria 

usar da palavra, o que não aconteceu, pelo que, de seguida, se colocou este documento à votação, 

sendo o mesmo aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 



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

Gestão do ano de dois mil e vinte, o senhor Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra 

para fazer algumas considerações e reforçar que o ano de dois mil e vinte foi um ano atípico a 

todos os níveis, em decorrência da pandemia COVID-19, pelo que, tal teve influência, 

obviamente, também na Junta de Freguesia. O Plano e Orçamento sofreram alterações, sendo 

que se reforçou a aposta no apoio à comunidade, famílias, escolas e estudantes. Terminada a 

explanação, questionou a senhora Presidente da Assembleia de Freguesia se alguém pretendia 

usar da palavra, situação que não se constatou. De seguida, e colocado à votação, este ponto foi 

aprovado por unanimidade. O senhor Presidente da Junta pediu o uso da palavra para agradecer a 

orientação e comportamento da Assembleia de Freguesia, que tem atuado sempre visando os 

superiores interesses da Freguesia e dos fregueses de Câmara de Lobos, o que este muito 

agradecia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

patrimoniais e respetiva avaliação, explicou o senhor Presidente da Junta de Freguesia que, o 

património da Junta está cifrado nos oitenta e um mil euros, tendo-se verificado a perda de 

valorização de parte do património, o que acontece anualmente e é uma situação normal. Antes 

de ser colocado à votação o ponto três da ordem de trabalhos, a senhora Presidente da 

Assembleia de Freguesia questionou se alguém pretendia usar da palavra, algo que não veio a 

ocorrer. Foi este ponto colocado à votação, sendo aprovado por unanimidade. ----------------------- 

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

dois mil e vinte e um, e tendo sido dada a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia, 

este iniciou a sua intervenção explicando que, do saldo de gerência sobraram vinte e cinco mil 

euros, sendo que houve um derrame desse valor no apoio à comunidade, famílias, escolas e 

estudantes. Sem esquecer o investimento em obras de proximidade e em bens e serviços, que 

vieram a beneficiar de forma clara a Freguesia. Previamente à votação deste ponto da ordem de 

trabalhos, a senhora Presidente da Assembleia de Freguesia procurou aferir se alguém solicitava 

o uso da palavra, mas tal não se materializou. Posto à votação, foi aprovado por unanimidade. --- 

--------No ponto cinco, e ponto final, Informação a prestar pelo Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, este aproveitou para fazer um resumo da intervenção da Junta de Freguesia no período 

compreendido entre dezanove de dezembro de dois mil e vinte e vinte e dois de abril de dois mil 

e vinte e um. Na Área Social e Cultural, destacou a oferta de cabazes de Natal às instituições 

sociais da Freguesia e a aquisição de dois mil sonhos para presentear a comunidade escolar das 

escolas primárias da Freguesia e instituições sociais, como forma de sinalizar a época 

carnavalesca. Reforçou a continuação na colaboração de transporte no âmbito da distribuição de  



 

 

alimentos por parte da Cáritas Diocesana do Funchal, a oferta de aspirador profissional à 

Paróquia de Santa Cecília, a aquisição de dois mil quilos de raticida para distribuição gratuita à 

população, e a distribuição gratuita aos agricultores da Freguesia de cinco toneladas de batata 

semente e respetivo adubo. Mencionou o apoio ao Centro de Saúde de Câmara de Lobos na 

aquisição de quatro placas protetoras em acrílico para as secretárias na zona de atendimento 

administrativo, no âmbito do Covid-19, e a assinatura de protocolo de colaboração com o Clube 

Desportivo Garachico, como parceira no seu Banco de Ajudas Técnicas, e ainda a colaboração e 

participação no projeto Roteiro das Freguesias. Não esqueceu de dar destaque à oferta de doces 

tradicionais da Pascoa pelos alunos e comunidade docente e não docente das escolas do primeiro 

ciclo da Freguesia e instituições sociais, o apoio no preenchimento da declaração de IRS e a 

coordenação e apoio no Censos dois mil e vinte um, com destaque para a criação de E-balcão. 

Na Esfera de Educação ou Formação, pôs em ênfase a candidatura ao Programa Eco-Freguesias 

XXI, a participação na cerimónia de entrega do primeiro galardão referente ao Programa Eco-

escolas, e a presença no hastear da bandeira Eco-Escolas da Universidade Sénior da Casa do 

Povo de Câmara de Lobos. Ainda mencionou a ação de sensibilização com limpeza e 

desobstrução do acesso da Vereda do Boqueirão, integrada no Projeto de Monitorização da área 

protegida do Cabo Girão (quarto aniversário). No que se refere à Área das Obras, abordou a 

reconstrução de parede de apoio, limpezas e mondas na Vereda do Facho, a requalificação do 

pavimento e construção de ponte metálica no acesso de ligação da Vereda da Areia ao Caminho 

da Levada do Rancho, e a construção de muralha de apoio na escadaria que liga o Caminho de 

São João à Calçada da Ponte dos Frades, pintura de varandins, limpezas e mondas. Sem olvidar o 

fim dos trabalhos de recuperação de escadarias e colocação de varandins de proteção na Vereda 

do Liro, e a construção de bancos e mesas de jardim em madeira na Escola EB1/PE do Ribeiro 

de Alforra e EB1/PE do Rancho. A finalizar, falou no início dos trabalhos de recuperação do 

pavimento na Vereda da Levada ao Pico do Rancho, na limpeza de bermas e mondas no 

Caminho da Cruz da Caldeira e na recuperação do pavimento e recolocação de varandins na 

Entrada número três do Caminho Velho do Rancho. ----------------------------------------------------- 

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

 


