FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

------------------------------------- ATA NÚMERO 05/2017 ----------------------------------Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de Câmara de
Lobos, realizada a catorze de dezembro de dois mil e dezassete. ------------Ao décimo quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete, na
Sede da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, reuniu esta
Assembleia, a fim de se realizar a quarta sessão ordinária do ano em curso. ---Presenças: ----------------------------------------------------------------------------------------Pela Lista do PSD: ------------------------------------------------------------------------------José Gouveia Abreu, Presidente -------------------------------------------------------------Leandra Maria Abreu Mendes, Primeiro Secretário -------------------------------------Juan Óscar de Sousa Abreu, Segundo Secretário ------------------------------------Ana Maria Abreu de Jesus ---------------------------------------------------------------------Francisco Alberto dos Reis Figueira ---------------------------------------------------------João de Olim Júnior -----------------------------------------------------------------------------Maria Lúcia Costa --------------------------------------------------------------------------------José Martinho Nunes Pereira -----------------------------------------------------------------Natália Maria Vieira de Azevedo -------------------------------------------------------------Pela Lista do PS: --------------------------------------------------------------------------------Tito Abel de Jesus -------------------------------------------------------------------------------Pela Lista do CDS: -----------------------------------------------------------------------------José Lídio Figueira Aguiar ---------------------------------------------------------------------Yenny Rodrigues Vieira -------------------------------------------------------------------------Membros da Junta de Freguesia: ---------------------------------------------------------Gabriel da Silva Pereira, Presidente --------------------------------------------------------José Rui Abreu Pita, Tesoureiro --------------------------------------------------------------Maria Fernanda Figueira da Silva Caldeira, Vogal --------------------------------------Élvio Eduardo Gonçalves dos Santos, Vogal ---------------------------------------------Ausência justificada: Emanuel da Silva Gonçalves, PSD. --------------------------Composição da Mesa da Assembleia: para substituir a ausência do
Secretário Emanuel da Silva Gonçalves, o Presidente designou, nos termos do
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n.º 3 do artigo 16.º do Regimento da Assembleia de Freguesia, o membro da
Assembleia Juan Óscar de Sousa Abreu. -------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente da Mesa declarou
aberta a sessão, pelas dezanove horas e trinta e cinco minutos. ------------------------------------------------------------ ORDEM DO DIA ----------------------------------------Ponto 1 – Apreciação da informação do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia acerca da atividade exercida pela Junta, durante o período de
outubro a dezembro do corrente ano. ---------------------------------------------------Foi dado a conhecer aos presentes, a atividade exercida pela Junta de
Freguesia entre o período de trinta de setembro a doze de dezembro do ano
dois mil e dezassete, o qual se encontra apenso à respetiva ata. ------------------Ponto 2 – Aprovação das Opções do Plano e da proposta de Orçamento
para 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes as Opções do Plano e
da proposta de Orçamento para dois mil e dezoito, o Presidente da Assembleia
submeteu os documentos à aprovação, tendo sido tomada a deliberação do
teor seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------“Aprovados por maioria com nove votos a favor do PSD e três abstenções:
dois votos do CDS-PP e um do PS”. --------------------------------------------------------Ponto 3 – Aprovação do Mapa de Pessoal para 2018. -----------------------------Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes o Mapa de Pessoal
para dois mil e dezoito, o Presidente da Assembleia submeteu o documento à
aprovação, tendo sido tomada a deliberação do teor seguinte: ---------------------“Aprovado por unanimidade”. ----------------------------------------------------------------Ponto 4 – Aprovação da proposta de isenção total das taxas constantes
do anexo II (canídeos e gatídeos) do Regulamento e Tabela Geral de
Taxas da Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente usou da palavra para explicar a importância da aprovação
desta proposta. A Senhora Natália Maria Vieira de Azevedo, PSD, usou da
palavra para questionar se esta proposta era aberta a todos os animais, sejam
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abandonados, mas também domésticos. O senhor Tito Abel de Jesus, PS,
usou da palavra para questionar sobre a responsabilidade da Câmara
Municipal sobre os cães e gatos registados. O Senhor Presidente usou
novamente da palavra para responder às questões colocadas, explicando
assim, que a proposta de isenção abrange todos os animais e que a Câmara
Municipal tem responsabilidade sobre os animais errantes, uma vez que o
registo destes fica em nome do município. ------------------------------------------------Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes a proposta de isenção
total das taxas constantes do anexo II (canídeos e gatídeos) do Regulamento e
Tabela Geral de Taxas da Freguesia, o Presidente da Assembleia submeteu o
documento à aprovação, tendo sido tomada a deliberação do teor seguinte:
“Aprovado por unanimidade”. ----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa propôs à Assembleia que os pontos dois, três e
quatro da Ordem do Dia fossem aprovados em minuta, tendo sido aprovado
por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO ----------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia
deu por encerrada a sessão, pelas vinte horas. De tudo para constar se lavrou
a presente ata que após lida e aprovada irá ser devidamente assinada. ---------PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
___________________________________
PRIMEIRO SECRETÁRIO
___________________________________
SEGUNDO SECRETÁRIO
___________________________________
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