ATA NÚMERO DEZASSETE
Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e treze, pelas dezanove horas, reuniu 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 constantes da convocatória: --------------------------------------------------------------Ponto Um: Leitura da ata da reunião anterior; ----------------------------------------------------------------Ponto Dois: Aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia; --------------------------------------Ponto Três: Aprovação do Plano de Atividades Plurianual de Investimentos e Orçamento
para o ano de dois mil e catorze; -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro: Apreciação do Regulamento do Inventário e Cadastro do Património da
Freguesia; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco: Aprovação da Tabela de Taxas e Licenças para o ano de dois mil e catorze;
---------Ponto Seis: Aprovação do Mapa de Pessoal dos Serviços da Junta de Freguesia; -----------------------Ponto Sete: 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, foi feita a chamada, verificando-se a presença de todos os vogais, nomeadamente: Maria
Helena Gomes Abreu, Osvaldo Gonçalves Pereira, José Ilídio Pestana, Luís Gabriel Sousa Teles,
Aurélio Timóteo Silva Barreto, Ricardo Bruno Gonçalves Brito, Arlindo Fernandes Silva, José
Davide Abreu Oliveira, João Luís Freitas, Cláudia Alexandra Rodrigues Andrade, João Eurico
Santos, Rodrigues Castanha e José Luís Pestana Sousa. Compareceram ainda a esta sessão todo o
elenco do executivo da Junta de Freguesia, a referir Celso Bettencourt, Jorge Freitas, Albino Vieira,
Ana Afonso e Agostinho Henriques. ---------------------------------------------------------------------------Seguidamente a senhora Presidente da Assembleia propôs uma alteração à ordem dos trabalhos, com
a introdução de mais dois pontos, designadamente a Primeira Revisão ao Plano de Atividades e a
Segunda Revisão ao Orçamento, ambos referentes ao ano de dois mil e treze. Dada a relevância do
assunto, a mesma foi aceite por unanimidade. ----------------------------------------------------------------Dando seguimento à ordem dos trabalhos, e de acordo com o ponto número um da convocatória foi
lida a ata da reunião anterior.
A Senhora Presidente passou à análise do segundo ponto, solicitando à assembleia parecer sobre a
proposta do Regimento da Assembleia de Freguesia apresentada. Não havendo quaisquer sugestões,
dúvidas ou questões, a proposta foi colocada à votação, sendo aprovada por maioria, com a
abstenção sem justificação do vogal José Luís Pestana Sousa. ---------------------------------------------Seguiu-se a análise do terceiro ponto da convocatória e a senhora Presidente da mesa deu a palavra
ao senhor Presidente da Junta, que começou por fazer referência às rubricas que, no seu entender,

são assaz relevantes, nomeadamente na área da Educação, com o apoio às escolas e jardins de
infância e na área Social com o apoio às famílias carenciadas. Referiu também a continuidade da
Festa do Peixe Espada Preto, embora em moldes diferentes e a custos mais baixos. A aposta numa
maior divulgação e dinamização das tradições natalícias, entre outras. No âmbito do quingentésimo
octogésimo quarto aniversário da criação da Freguesia, a Junta de Freguesia pretende também
realizar várias iniciativas, que ainda se encontram em análise, adietando no entanto, e a título de
exemplo, a realização de uma prova de atletismo. O vogal João Luís Freitas pediu a palavra, e em
seguimento do que tinha sido dito pelo senhor Presidente da Junta, sugeriu que para além da prova
de atletismo, seria também interessante e pertinente a realização de provas aquáticas. Não havendo
mais dúvidas e/ou sugestões, a senhora Presidente da mesa colocou as propostas à votação, tendo
sido ambas aprovadas por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------Passou-se ao quarto ponto da ordem dos trabalhos, a senhora presidente referiu que o presente
Regulamento do Inventário e Cadastro do Património decorre exatamente conforme o que está
estipulado por lei e voltou a conceder a palavra ao senhor Presidente da Junta, que fez uma
explicação sucinta do mesmo. Posto isto, a senhora Presidente pôs o mesmo a votação, tendo sido
aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------No que concerne ao quinto ponto, tendo sido dada a palavra ao senhor Presidente da Junta, o mesmo
informou que a presente tabela encontrava-se com os mesmos valores que o ano transato, sendo a
única alteração a isenção de pagamento pela autenticação de fotocópias e passagem de atestados às
Associações Sociais, Culturais e Desportivas da Freguesia. Colocada à votação, a mesma foi
aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------No ponto sexto, a senhora Presidente da Mesa anunciou que o Mapa em questão encontra-se de
acordo com a Lei e igual ao do ano anterior. Colocado à votação, o mesmo foi aprovado por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguindo-se a análise da Primeira Revisão do Plano de Atividades, a senhora Presidente da
Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente da Junta, que justificou a presente revisão com a
entrada de verbas provenientes da Câmara Municipal e que foi aplicado exclusivamente em rubricas
destinadas as obras. Relativamente à Segunda Revisão do Orçamento da Receita e da Despesa do
ano de dois mil e treze, o senhor presidente da Junta, no uso da palavra, justificou a referida revisão
igualmente com a entrada de verbas, sendo dez mil euros ainda referente ao anterior executivo e
outros dez mil, como apoio da Câmara. Colocadas a votação, as mesmas foram aprovadas por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como último ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Junta nas suas declarações finais
prestou algumas informações relativamente às candidaturas efetuadas no Instituto de Emprego da
Madeira, no âmbito do Programa Ocupacional de Desempregados, terminando por agradecer a todos
os presentes a decisão e atitude assumida nesta primeira sessão da Assembleia de Freguesia. --------Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente da Mesa desejou a todos os presentes e respetivas
famílias um feliz Natal e próspero ano novo, dando por encerrada a sessão, da qual e para constar, se
lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada nos termos legais pela senhora
Presidente da Mesa, por mim, que a secretariei e pelo segundo secretário. --------------------------------

