
ATA NÚMERO QUARENTA E UM  

--------Aos dezoito dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezanove, pelas dezanove 

horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos, em sessão extraordinária, 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 da ata da reunião anterior; ------------------------------------------------ 

--------Ponto dois: Aprovação da Proposta nº 1/2019 - Modificação nº 1 – Primeira Revisão ao 

Orçamento da Receita, da Despesa e do Plano Plurianual de Investimentos do ano de dois mil e 

dezanove; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------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 da Silva e 

João Eurico Santos Rodrigues Castanha e pelo CDS-PP Diana Belinda Barradas Dinis 

Nascimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Compareceram a esta sessão o executivo da Junta de Freguesia, nomeadamente, Celso 

Bettencourt, Jorge Freitas, Agostinho Henriques e Osvaldo Pereira. ----------------------------------- 

--------A presidente da Assembleia de Freguesia questionou se haveria alguma força partidária 

que pretendesse utilizar o período antes da ordem do dia, pelo que nenhuma das forças fez uso 

do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A presidente da Assembleia de Freguesia iniciou a apreciação e votação dos assuntos 

constantes da ordem do dia, pela sequência prevista na respetiva convocatória.---------------------- 

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

--------O ponto dois, Aprovação da Proposta nº 1/2019 - Modificação nº 1 – Primeira Revisão ao 

Orçamento da Receita, da Despesa e do Plano Plurianual de Investimentos de dois mil e 

dezanove, foi colocada à votação e aprovada por unanimidade, após uma sucinta explicação pelo 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia, que referiu que esta alteração estava decorrente da 

aprovação de projetos referentes ao PRODERAM 2020, e mais em específico com a recuperação 

das Veredas da Fonte Simão e do Pedregal, num total de cento e vinte e sete mil oitocentos e 

oitenta e nove euros e setenta e seis cêntimos. ------------------------------------------------------------- 



--------Antes de dar por encerrada a reunião, a senhora presidente da mesa da Assembleia de 

Freguesia questionou aos presentes se teriam algo a acrescentar, pelo que a vogal Diana 

Nascimento, do CDS-PP, referiu duas situações que lhe mereciam consideração, em específico, o 

ponto um, na Levada do Norte, numa parte pertencente a esta Freguesia, não existia a sinalética 

necessária e aconselhada; no ponto dois na Levada da Nogueira verifica-se a necessidade de uma 

limpeza mais aprofundada, e que em decorrência de uma derrocada que aconteceu nessa zona, 

este acontecimento, merece a atenção das autoridades competentes, independentemente dessa 

derrocada ser decorrente de propriedade particular. Em resposta às observações da senhora 

vogal, referiu o senhor presidente da Junta que o seu executivo tem dado prioridade de 

intervenção à recuperação das veredas, em vez da limpeza das mesmas. Todavia, reforçou que a 

limpeza das veredas não é um aspeto esquecido, mas se tivesse mais recursos humanos e 

financeiros não permite um aumento deste tipo de intervenções. Tal justificação conduziu a que a 

vogal Diana Nascimento, sugerisse que, de modo a que o executivo da Junta de Freguesia 

pudesse ter uma maior e melhor rentabilização dos recursos materiais e humanos ao seu dispor, 

que o executivo e os serviços adotassem a implementação de uma ‘escala de serviço’, de maneira 

a poder ter um registo mais preciso da execução efetuada e ainda por fazer.-------------------------- 

--------Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente da mesa da Assembleia de Freguesia, 

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


