ATA NÚMERO TRINTA E QUATRO
--------Aos catorze dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezassete, 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: ---------------------------------------------Ponto um: Aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia para o quadriénio
2017/2021; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Aprovação da Proposta Nº 14/2017/JF-AF, referente à Modificação Nº 9 Segunda Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e Plano do ano de dois mil e dezassete;
--------Ponto três: Apreciação e aprovação da Proposta Nº 15/2017/JF-AF, referente ao
Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e dezoito;------------------------------------Ponto quatro: Aprovação do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças para o ano de
dois mil e dezoito;-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Aprovação do Mapa de Pessoal dos Serviços da Junta de Freguesia para o
ano de dois mil e dezoito;---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis: 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, João 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. E pelo CDS, Diana Belinda Barradas Dinis Nascimento.
Compareceram ainda a esta sessão os seguintes membros do executivo da Junta de Freguesia,
nomeadamente, Celso Bettencourt, Jorge Freitas, Agostinho Henriques e Osvaldo Pereira.
Tendo-se constatado a ausência, devidamente justificada, da tesoureira Ana Afonso.----------------------No período antes da ordem do dia, o vogal Luís Teles, pelo PSD, apresentou um Voto de
Pesar relativamente ao falecimento do excelentíssimo senhor João Silvestre Vieira Barradas,
antigo presidente desta Assembleia de Freguesia, durante quatro mandatos, e que para além
desse cargo, também assumiu outras funções nesta Assembleia em anos anteriores, e foi
igualmente uma figura idónea da nossa Freguesia e na comunidade educativa, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade e tendo-se cumprido um minuto de silêncio em sua memória. ---------------- Ainda no período antes da ordem do dia, a presidente da mesa aproveitou para elogiar o
clima democrático e de elevação com que decorreram os trabalhos desta Assembleia no ano civil

de dois mil e dezassete e no anterior mandato, que se pautou sempre pela defesa dos melhores
interesses da Freguesia, independentemente do trabalho político que cada força representada
nesta Assembleia desenvolveu, e aproveitou para lançar o repto para que em dois mil e dezoito e
no mandato que recentemente se iniciou se possam continuar a verificar esses predicados. ---------------A presidente da mesa iniciou a apreciação e votação dos assuntos constantes da ordem do
dia, pela sequência prevista na respetiva convocatória.----------------------------------------------------------No ponto um, Aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia para o quadriénio
2017/2021, o documento em análise, foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------------No ponto dois, Aprovação da Proposta Nº 14/2017JF-AF, referente à Modificação
Número Nove - Segunda Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e Plano de Atividades
de dois mil e dezassete. O senhor presidente da Junta de Freguesia explicou que tais alterações se
ficaram, em grande parte, a dever a dois grandes pontos, nomeadamente a não abertura das
candidaturas ao Projeto de Voluntariado ‘Mais Laços’, o que permite utilizar a verba disponível
para outras rubricas mais prementes. Também relativamente à verba prevista e comprometida
para a reconstrução da Vereda Calçada da Caldeira, que não será efetivada na totalidade no
presente ano, servirá igualmente para reforçar outras rubricas. O documento em questão foi
aprovado, por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------No ponto três, Apreciação e aprovação da Proposta Nº 15/2017/JF-AF, referente ao
Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e dezoito. O senhor presidente da
Junta de Freguesia fez uma breve introdução à proposta em análise, que foi elaborada
basicamente nos mesmos moldes que o anterior, privilegiando a educação, as famílias e as
instituições da freguesia. Referiu ainda que, para o próximo ano, não se irá realizar o Projeto
“Mais Formação”, uma vez que existe a intenção da Câmara Municipal de Câmara de Lobos vir
a ter um projeto semelhante, evitando assim a duplicação de oferta, e assim a verba destinada ao
projeto irá servir outros projetos da Freguesia, nomeadamente o Projeto Saúde e Bem-Estar. No
âmbito da educação, foi ainda referido a intensão de regulamentar um projeto, em homenagem e
consideração ao senhor João Silvestre Barradas, com vista a incentivar a pesquisa, a criação e o
desenvolvimento de projetos em áreas como as ciências, a matemática, destinado principalmente
aos alunos dos segundos e terceiros ciclos desta Freguesia. De salientar também a candidatura já
efetuada, ao projeto “Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto”, no âmbito do
PRODERAM2020, que a se concretizar, permitirá uma poupança na ordem dos setenta por
cento. O documento em apreciação foi aprovado por maioria, tendo-se verificado a abstenção do
Partido Socialista, por intermédio dos vogais Arlindo Silva e João Castanha. ------------------------

--------No ponto quatro, Aprovação do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças para o ano de
dois mil e dezoito, que após breve explicação, não havendo quaisquer dúvidas colocadas ao
executivo, a proposta foi igualmente aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------- No ponto cinco, Aprovação do Mapa de Pessoal dos Serviços da Junta de Freguesia para
o ano de dois mil e dezoito, o senhor presidente da Junta de Freguesia explicou que as alterações
efetuadas deveu-se à Consolidação da Mobilidade Intercarreiras da funcionária Dulce Fragoeiro,
que passou definitiva da carreira de assistente técnico para a carreira de técnico superior, em
resultado da competência e compromisso que lhe são reconhecidos, e por reunir os requisitos
legais necessários. Ficando em aberto a possibilidade de abertura de concurso para o
preenchimento do posto de trabalho disponível na carreira de assistente técnico. O presente
documento foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------Após apreciação e votação dos documentos presentes em reunião, a presidente da
Assembleia de Freguesia propôs à Assembleia a aprovação das respetivas deliberações em
minuta, de forma a poderem ter efeitos imediatos, o que foi aprovado por unanimidade. ------------------ No ponto seis, Informação a prestar pelo senhor presidente da Junta de Freguesia, este
aproveitou para abordar as atividades concretizadas nas áreas social e cultural, educação e
formação e obras, por esta Junta de Freguesia, no período compreendido entre os dias quinze de
setembro a catorze de dezembro de dois mil e dezassete. -------------------------------------------------------Na área Social e Cultural, destaque para a organização e preparação das missas do parto
em todas as paróquias da Freguesia, que contou com a colaboração dos Escuteiros de Santa
Cecília. A aquisição de quinhentos quilos de raticida para entrega gratuita à população em geral.
--------Na área da Educação e Formação, foi referido a entrega de material escolar, de limpeza e
farmacêutico às escolas básicas do primeiro ciclo da Freguesia e o apoio monetário, durante o
presente ano letivo ao jovem universitário Ricardo Teixeira, natural e residente nesta Freguesia,
a estudar em Londres, numa das Escolas de Artes mais conceituadas do mundo. Para além do
prestígio é também uma forma de reconhecer e apoiar o trabalho e empenho ao longo dos anos
demonstrado pelo jovem. --------------------------------------------------------------------------------------------Na área das Obras, ressalvou a limpeza do Caminho da Cruz da Caldeira, da Vereda da
Levada do Facho e da Vereda da Areia ao Pico do Rancho. ---------------------------------------------------- O senhor presidente da Junta de Freguesia aproveitou a ainda a oportunidade para realçar
todo o trabalho que se encontra a ser realizado na requalificação da Vereda da Calçada da
Caldeira, que tem prevista a sua inauguração para o próximo dia vinte de janeiro do ano de dois

mil e dezoito, convidando todas as forças políticas e seus integrantes com assento nesta
Assembleia a participar na mesma. O senhor presidente referiu ainda a grande quantidade de
solicitações de limpeza e de reconstruções de veredas que recorrentemente chegam aos serviços
da junta, e mencionou que, em alguns casos, não é possível dar resposta no tempo desejado pelo
executivo e de acordo com as expetativas da população, devido à insuficiência de recursos
humanos e financeiros que esta junta apresenta. Todavia, e ainda assim, reforçou que muito tem
sido feito, e que para isso em muito contribuiu o apoio da Câmara Municipal de Câmara de
Lobos, ao nível de cedência de materiais e de recursos humanos. ---------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a presidente da mesa Sónia Brazão declarou por encerrada a
sessão, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada nos termos
legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

