
 

 

ATA NÚMERO CINQUENTA E QUATRO  

--------Aos vinte e seis dias do mês de abril, do ano de dois mil e vinte e dois, 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 Votação da Conta de Gerência e Relatório de Gestão do ano de 

dois ml e vinte e um; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Ponto três: Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e 

respetiva avaliação; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Ponto quatro: 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, Luís Gabriel de Sousa Teles, 

João Vítor Rocha Ferreira, Patrícia José Fernandes Gonçalves, Aurélio Timóteo Silva Barreto, 

Idalina Maria Pestana Jardim, Lisete Jesus Nóbrega Berenguer, Carlos Nelson Faria Chaves e 

José Vicente Gomes Teles. Pelo PS, José Duarte Silva Pereira e José António Silva Santos. Pelo 

CDS-PP Juan Alberto Figueira Silva. Constatou-se a ausência de Maria Helena Gomes Abreu, do 

PSD. Compareceram ainda a esta sessão os seguintes membros do executivo da Junta de 

Freguesia, nomeadamente, Celso Bettencourt, Filipe Freitas, Agostinho Henriques e Osvaldo 

Pereira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Uma vez que a vogal e primeira secretária desta Assembleia, Maria Helena Gomes Abreu, 

do PSD, não marcou presença nesta reunião, assumiu a sua função o segundo secretário, Luís 

Gabriel de Sousa Teles, tendo a Presidente da Assembleia solicitado o apoio da vogal Patrícia 

José Fernandes Gonçalves para compor a Mesa e apoiar no secretariado. ----------------------------- 

--------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. Porém, ambos os vogais 

do PS, referiram que a ata necessitava de alterações de modo a ser mais precisa e de referir  



 

 

questões discutidas e não assinaladas, pelo que foi dirimido pela senhora Presidente da 

Assembleia, que os mesmos remetessem, por escrito, à Assembleia de Freguesia os assuntos que 

achavam em falta de maneira a serem aditados na referida ata, que seria assim, votada na 

próxima Reunião de Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------ 

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

Gestão do ano de dois mil e vinte e um, o senhor Presidente informou que houve uma execução 

na ordem dos oitenta e cinco por cento. Tal deveu-se ao arrecadar de menos receitas provenientes 

de fundos comunitários e do sector privado, no âmbito da Festa Gastronómica do Peixe Espada 

Preto, que não foi realizada nos moldes que habitualmente conhecemos, devido à pandemia. 

Referiu ainda a ausência de verbas provenientes do Complexo Balnear das Salinas. Na Despesa, 

o facto de trinta e nove por cento da mesma, ser com os recursos humanos do Mapa de Pessoal e 

a parte operacional das obras. E aqui pôs em foco o grande investimento e intervenção realizado 

pela Junta de Freguesia, junto das famílias e comunidade em geral, em decorrência de muitas 

situações de precaridade e dificuldades económicas, financeiros e sociais da pandemia. ----------- 

O PS, pelo vogal José António Silva Santos, apontou que em dois mil e vinte a Junta fechou as 

contas com um saldo positivo, o que foi bom. Porém, em dois mil e vinte e um teve um saldo 

negativo de quinze mil euros. Uma vez mais, o senhor Presidente relembrou as questões 

provenientes da pandemia, que agravou e continuam a agravar muitos agregados familiares da 

freguesia, para não esquecer das empresas locais. Porém, destacou que estão em vias de 

conclusão, três candidaturas a fundos comunitários, que ao serem aprovadas trarão um novo 

equilíbrio a esta questão financeira, com a subida das receitas. Ainda acrescentou, que se prevê 

mais vinte e cinco por cento de acréscimo proveniente do Orçamento de Estado, ou seja, a 

receita irá subir. O PS fez ainda menção aos gastos de dezasseis mil euros com a Festa do Peixe 

Espada Preto em dois mil e vinte e um, facto que suscitou uma explicação clara do senhor 

Presidente da Junta, onde colocou em referência os gastos com a logística, palco, som, 

profissionais, transmissão online do evento, etc. Terminada a explanação, foi colocado à votação, 

abstiveram-se os dois vogais do PS. O CDS justificou a sua abstenção pela circunstância do seu 

vogal não ter desempenhado funções nesta Assembleia, nesse ano civil. Colocada à votação a 

Conta de Gerência e Relatório de Gestão do ano de dois mil e vinte e um, verificou-se uma 

aprovação por maioria, ou seja, com a totalidade dos votos dos membros do PSD. Aproveitando 

a ocasião, o senhor Presidente da Junta agradeceu a forma séria e empenhada de intervenção e  



 

 

relacionamento que as várias forças políticas têm assumido neste mandato, colocando os 

interesses da freguesia em primeiro lugar, numa atuação pautada por uma democracia positiva e 

respeito por e entre todos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

patrimoniais e respetiva avaliação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, após uma sucinta 

explanação do senhor Presidente da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------ 

--------De seguida e para os devidos efeitos legais, a senhora Presidente da Assembleia de 

Freguesia colocou à votação desta Assembleia a aprovação da Ata desta reunião de Assembleia 

em minuta, sendo que a ata, em formato de minuta, depois de lida aos presentes, foi votada e 

aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------

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

Freguesia, abordaram-se três esferas de atuação, no período compreendido entre onze de 

dezembro de dois mil e vinte e um a vinte e seis de abril de dois mil e vinte e dois, 

nomeadamente, a Área Social e Cultural, a Área de Educação ou Formação e a Área das Obras. 

Na Área Social e Cultural, o presidente destacou a realização e transmissão em direto para a 

diáspora das tradicionais Missas do Parto, que tiveram lugar nas três Paróquias da Freguesia, a 

entrega de cabazes com doces natalícios às instituições da Freguesia com quem a Junta intervém 

no decorrer do ano e o reforço do Banco de Ajudas Técnicas, com a particularidade da entrega de 

três cadeiras de rodas e dois andarilhos a pessoas com mobilidade reduzida. De mencionou ainda 

as visitas aos presépios que foram a concurso, com a presença de trinta e seis famílias e quatro 

instituições, a sinalização do Carnaval com a oferta de três mil sonhos de carnaval às escolas da 

Freguesia e algumas instituições sociais, e a aquisição de setecentos e cinquenta quilos de 

raticida. A Junta de Freguesia associou-se às comemorações do ducentésimo trigésimo segundo 

aniversário da Junta de Freguesia do Curral das Freiras. Foram adquiridos novecentos e vinte 

sacos de amêndoas para presentear os alunos das escolas do Primeiro Ciclo e algumas 

instituições sociais, assinalando assim a época festiva da Pascoa. O senhor Presidente marcou 

presença na comemoração e confraternização dos vinte e cinco anos do Clube Desportivo 

Garachico, e a Junta de Freguesia associou-se à Campanha Laço Azul, no âmbito do Mês da 

Prevenção dos Maus Tratos na Infância, assinalado com a entrega do laço pela representante da 

CPCJ de Câmara de Lobos. A Junta apoiou o Agrupamento 1414 Escuteiros do Carmo. Quanto à 

vertente da Educação ou Formação, foi referido pelo senhor Presidente que a Junta de Freguesia  



 

 

presenteou as escolas do Primeiro Ciclo da Freguesia com árvores endémicas, para serem 

plantadas nos jardins das mesmas, em referência às comemorações do Dia Mundial da Árvore. E 

relativamente às Área das Obras, deu-se a conclusão dos trabalhos de requalificação na Levada 

da Boa Hora, com a cobertura da levada de forma a facilitar a circulação na mesma, as obras na 

Travessa da Saraiva, a limpeza e mondas no Caminho da Calçadinha, no Caminho e na Travessa 

de São João, e a visita às obras de recuperação da Vereda do Rancho à Areia, com a presença da 

Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Doutora Susana 

Prada, e do Engenheiro Amílcar Gonçalves, da Aguas e Resíduos da Madeira. ---------------------- 

-------- A Sr.ª Presidente deixou espaço aos vogais para exprimirem algumas considerações finais 

antes de encerrar a sessão. Desse jeito, o PS alertou para a necessidade de limpeza e arranjo da 

Levada da Fonte Serrão e de colocação de sinalização no piso na Rua Conde Tore Bela, de modo 

a evitar o parqueamento abusivo. O Sr. Presidente da Junta tomou nota destes alertas e disse que 

comunicaria às entidades competentes. --------------------------------------------------------------------- 

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


