
 

ATA NÚMERO CINQUENTA E DOIS  

--------Aos três dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e um, 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 2ª Revisão ao Orçamento do ano de 2021; --------- 

--------Ponto três: 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, 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. Constatou-se a ausência justificada de João Vítor Rocha Ferreira, pelo PSD e 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 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 Segunda Revisão ao Orçamento 

do ano de dois mil e vinte um, o Senhor Presidente informou que devido à situação pandémica e 

à consequente necessidade de gestão e de reorganização das rubricas orçamentais, devido à não 

realização de atividades nos moldes tradicionalmente conhecidos, como a Festa Gastronómica do 

Peixe Espada Preto, por exemplo, assim como a obtenção de fundos decorrentes de candidaturas 

a fundos comunitários e de outras formas de financiamento, foi dado um grande enfoque na 

atuação da Junta de Freguesia à questão social e educativa, sem esquecer a continuidade do  

 



 

trabalho de proximidade com as obras de pequena escala, mas de grande importância para a 

população. Assim sendo, o documento após votação, foi aprovado por unanimidade. --------------- 

--------Concernente ao ponto três, Informação a prestar pelo Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, abordaram-se três esferas de atuação: Área Social e Cultural, Área de Educação ou 

Formação e Área das Obras. Na área Social e Cultural, destacou a colaboração com o IHM na 

limpeza do Complexo Habitacional do Serrado do Mar e Bairro do Espírito Santo, a parceria 

com o Clube Desportivo Garachico, na articulação e gestão do Banco de Ajudas Técnicas e a 

entrega de três colchões de pressão alternada e anti-escaras e quatro cadeiras de rodas no âmbito 

do Banco de Ajudas Técnicas da Junta de Freguesia. Ainda, mencionou a apresentação do 

Projeto Mais Laços com três novas valências, Partilha de Laços, Voluntariado e Fisioterapia, a 

receção ao grupo do ATL do Centro Desportivo Garachico e a Festa Gastronómica do Peixe 

Espada Preto de dois mil e vinte um, em regime online. Quanto à área de Educação ou 

Formação, falou na Participação nas Jornadas Madeira, no apoio à Associação Cultural 

‘ComCordas’ na aquisição de duas guitarras e na preparação de seiscentos e cinquenta Kits 

Escolares. Na Área das Obras deu a conhecer a colocação de varandins de proteção na Vereda da 

Areia ao Pico do Rancho, Vereda da Levada ao Pico do Rancho e Vereda do Rancho, o final dos 

trabalhos de requalificação na Travessa da Pedreira e a requalificação do Caminho Levada do 

Salão com rede de saneamento básico. Prosseguindo, abordou a requalificação da Vereda do 

Rancho à Areia com rede de saneamento básico, substituição da rede de água potável e 

renovação do pavimento e a limpeza e monda de algumas veredas. ------------------------------------ 

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


