F R E G U E S I A D O E S T R E I T O DE C ÂM AR A D E L O B OS
ASS E MB LEI A D E FRE GUE SIA

---------------------------ACT A NÚMERO 01/2011-----------------------------Sessão Ordiná ria da Assembleia de Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos, realizada a vi nte e oito de Ab ril de dois mil e
onze. -------------------------------------------------------------------------------Ao vigésimo oitavo dia de Abril de dois mil e onze, na Sede desta Autarquia, reuniu
a Assembleia de Freguesia, a fim de se realizar a primeira sessão ordinária do ano
de dois mil e onze, estando presentes os seguintes membros municipais: -----------Graça da Conceição Figueira de Barros -------------------------------------------------PSD
Dany Francisco de Freitas de Barros -----------------------------------------------------PSD
Fátima Paulina Pita Henriques -------------------------------------------------------------PSD
Eusébio Sousa Pestana Silva --------------------------------------------------------------PSD
Juan Óscar de Sousa Abreu ----------------------------------------------------------------PSD
Gregório de Jesus Câmara -----------------------------------------------------------------PSD
José Isidoro Gonçalves ----------------------------------------------------------------------MPT
Gonçalo Filipe de Azevedo Simão ----------------------------------------------------------PS
Bruno Narciso Ribeiro de Ornelas ----------------------------------------------------------PS
José Lídio Figueira Aguiar -------------------------------------------------------------CDS-PP
Amílcar Henriques Figueira ------------------------------------------------------------CDS-PP
José Adelino Gonçalves, Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos. ------------------------------------------------------------------------------------José Rui Abreu Pita, Tesoureiro da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de
Lobos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel da Silva Pereira, Secretário da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara
de Lobos. --------------------------------------------------------------------------------------------Maria Rosália Rodrigues de Sousa Vieira, Vogal da Junta de Freguesia do Estreito
de Câmara de Lobos. ----------------------------------------------------------------------------Ana Maria Abreu de Jesus, Vogal da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de
Lobos. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausências: -----------------------------------------------------------------------------Verificou-se não estar presente o Senhor, Manuel Paulos Mendez, MPT,
considerando-se justificada a sua falta. ---------------------------------------------------------1

Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou aberta
a sessão, pelas vinte horas. -------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANT ES DA ORDEM DO DIA-------------------Foi presente, um pedido de suspensão de mandato da Sr.ª Maria Fátima
Rodrigues Ferreira, membro da Assembleia de Freguesia pela lista do MPT –
Partido da Terra, por um período de 12 meses, de acordo com o disposto no artigo
77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, por motivos de ordem pessoal. Após a verificação da identidade e
legitimidade do substituto eleito à Assembleia de Freguesia: José da Silva
Figueira, residente na Vereda do Jordão, n.º 8, Freguesia do Estreito de Câmara
de Lobos, Concelho de Câmara de Lobos, portador do Bilhete de Identidade n.º
9964308, válido até 22-11-2016, procedeu-se à respectiva substituição, nos
termos do artigo 77.º e n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------ACT A DA SESSÃO ANT ERIOR: ----------------------------------------------A acta da última Sessão Ordinária realizada em três de Dezembro de dois mil e
dez, foi aprovada por maioria com doze votos a favor e uma abstenção. -------------INT ERVENÇÃO DO S ELEIT OS: ----------------------------------------------O senhor José Isidoro, MPT, usou da palavra para pedir que a Junta
de Freguesia (JF), alerte a Câmara Municipal de Câmara de Lobos
(CMCL), que a Vereda da volta da Panelinha até à Estrada do
Brasileiro,

apresenta inclinação

acentuada

e

não tem muro

de

protecção. Referiu ainda que existem muitas varandas destruídas
pelo temporal de Fevereiro em zonas perigosas desta vereda, e que
ainda falta iluminação. Reforçou ainda a presença de u m poço
descoberto no fim da vereda. --------------------------------------------------O senhor José I sidoro, MPT, continuou a usar da palavra para alertar
que na Estrada Capitão Armando Pinto Correia entre os CTT e o fim
da mesma não e xiste segurança para os peões, pois existe m muitos
carros estacionados e a estrada não apresenta passeios. Concluiu a
sua intervenção referindo que desde a Bela Arte até a ponte da
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Marinheira

existem

muitos

carros

estacionados,

prejudicando

a

circulação de veículos e peões. Sugere ainda a introdução de uma
linha amarela nessa zona. -----------------------------------------------------O senhor Amílcar Figueira, CDS-PP, usou da palavra para dar os
parabéns à JF pela colaboração na realização da 1ª prova de carros
de paus. Referiu ainda que esta mesma prova não apresentava
segurança, e que na zona onde infelizmente ocorreu o acidente as
pessoas que estava m a assistir se encontrava m muito próxi ma s dos
carros de pau. Questionou ainda se a prova tinha seguro e como se
encontrava a jo ve m que sofreu o acidente. Concluiu a sua intervenção
questionando a fonte das fotos que se encontram no site e nas redes
sociais da JF, afirmando que são da sua autoria e que deveria ter
sido alertado para a utilização das fotos da sua autoria para a
divulgação no site e nas redes sociais da JF. -----------------------------O senhor Gonçalo Simão, PS, usou da palavra para questionar a
programação da Festa das Vindimas até 2013, pois a data escolhida
coincide sempre co m as Festas da Par óquia da Encarnação. ----------Questionou ainda como está o pedido efectuado pelo PS sobre o
pavimento da Estrada do Calvário, referindo ainda a existência de
u ma lo mba nas pro xi midades da Vend a do Hilário. -----------------------O senhor Gonçalo Simão, PS continuou a usar da palavra para referir
que a vereda do Cachadinha necessita de intervenção e questionou
ainda como se encontra o Centro de Internet das Fajã das Galinhas.
Continuou a sua intervenção questionando a JF sobre a s obras da Via
Rápida para o Estreito e o ponto de situação dos Censos 2011. Para
finalizar referiu que existe uma habitação em obras na travessa dos
Canários, com o apoio da JF, onde a abundância de material cedido é
questionável. Frisou ainda que as actas disponíveis no site da JF
encontra m-se desactualizadas. -----------------------------------------------O senhor Narciso Ornelas, PS, usou da palavra para apresentar u m
voto de saudação aos trabalhadores d o Estreito de Câ mara de Lobos,
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e u m vo to de congratulação do 37 º aniversário do 25 de Abril ,
confor me docu mento s e m ane xo. Cedeu ainda o livro “Amor das
Coisas Gregas” para ser entregue à Biblioteca do Centro Cívico. -----O senhor José Figueira, MPT, usou da palavra para referir que a
agricultura da freguesia que se encontra acima da cota da Levada do
Norte encontra-se esquecida, pois não tê m água de rega. Referiu a
necessidade da construção de u m ta nque para água de rega, nu ma
cota superior por parte do IGA. -----------------------------------------------O senhor José Figueira continuou a usar da palavra para sugerir a
possibilidade da construção de um ca minho agrícola entre a zona do
Lo mbo do Galo e a Junqueira. Referiu ainda a necessidade da
colocação de um espelho no cruzame nto entre a Rua do Passal e a
Rua dos Lavradores devido à pouca visibilidade, e que no Caminho
da Fonte Bexiga, a varanda sobre a Ponte desapareceu por co mpleto
no dia 20 de Fevereiro. ---------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta de Freguesia, Adelino Gonçalves usou
da palavra, alegando que irá alertar a CMCL para a situação do poço
descoberto referido pelo senhor Isidoro, alertou ainda que a CMCL
limita-se a notificar o proprietário, sendo da responsabilidade deste a
cobertura do referido poço. Afirmou ainda que a CMCL te m u m
projecto para a Rua Capitão Ar mando Pinto Correia que deverá estar
concluído nos próxi mo s meses, co m o intuito de melhorar a circulação
das pessoas e dos auto mó veis. -----------------------------------------------Quanto ao seguro da 1ª prova de carros de paus, o senhor presidente
referiu que a prova encontrava-se assegurada e que a jove m ferida
encontra-se a realizar fisioterapia. Referiu ainda que a organização
não esperava tanto público numa 1 ª edição de uma prova deste
género, e por isso houve algu mas falh as de segurança. Afir mou ainda
que a JF irá realizar mais edições desta prova au mentando o
percurso desta, diluindo assim o agl o merado de pessoas e m certas
zonas. ------------------------------------------------------------------------------4
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Sobre

a

progra mação

da

Festa

das

Vindi mas,

esta

é

da

responsabilidade da Secretaria do Turismo, e a Secretaria opta por
agendar

a

Festa

em

blocos

de

4/5

anos

permitindo

assim

a

divulgação nos mercados internacionais e o agendamento por part e
dos turistas que visitam a Festa. ---------------------------------------------Continuou

a

sua

intervenção

acrescentando

que

o

Centro

Intergeracional da Fajã das Galinhas encontra-se a funcionar e que
serão instalados novos co mputadores nos próxi mos meses. Quanto a
habitação em obras na Travessa dos Canários referiu que essas
obras estão a cargo da Associação Co munitária Vila Viva. -------------O senhor presidente continuou a usar da palavra para afirmar que te m
conhecimento da falta de água de rega na cota superior à Levada do
Norte e que irá encetar contactos co m o IG A. Sobre a colocação de
espelho no cruzamento da Rua do Passal e Rua dos Lavradores o
senhor presidente informou que já se encontra pedido esse espelho. –
A Presidente da Mesa colocou em discussão e votação os votos
apresentados pelo Senhor Narciso Ornelas, PS. --------------------------Votação do Voto de Saudação “Aos Trabalhadores do Estreito de Câmara de
Lobos” apresentado pelo PS -------------------------------------------------------------------“Aprovado por unanimidade.” ----------------------------------------------------------------------Votação do Voto de Congratulação “36º Ani ve rsário do 25 de Abril ”
apresentado pelo PS------------------------------------------------------------------------“Aprovado por unanimidade.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA ------------------------------------------Ponto 1 – Apreciação da informação do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia acerca da actividade exercida pela Junta, durante o período de
Janeiro a Abril do corrente ano; -------------------------------------------------------------Foi dado a conhecer aos presentes a actividade exercida pela Junta no período de
Janeiro a Abril do corrente ano nomeadamente no que diz respeito às mondas e
limpezas, foram efectuadas nas seguintes veredas/caminhos: Vereda da Ribeira
da Caixa, Vereda da Quinta de Santo António, Caminho da Quinta de Santo
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António, Caminho da Fonte Grande, Travessa da Calçada, Caminho da Calçada,
Travessa dos Silvas, Vereda da Encarnação, Vereda da Vargem, Caminho da
Estrela, Caminho do Caldas, Caminho Velho da Marinheira e Vereda João
Mendes. No que concerne à pavimentação e outras reparações foi construído um
muro de suporte na entrada da Travessa da Marinheira, reconstruído o passeio
junto ao Ribeiro do Jorge na Rua António Procoro Macedo Júnior, foi pavimentado
o Beco do Ferraz, foram construídas paredes na Vereda da Ribeira da Caixa, na
Escadinha da Ribeira da Caixa e na Travessa da Calçada. Foram colocados
varandins de suporte no Beco do Ferraz. A JF forneceu material de construção
civil e a mão-de-obra foi da responsabilidade dos munícipes para as seguintes
obras: Beco do Córrego do Garachico, Vereda da Ladeira do Cabo Podão, Vereda
da Escola do Garachico, Estrada José Ângelo Pestana de Barros e WC do Grupo
Desportivo do Estreito na sala de Ténis. Quanto ao Lazer e Cultura a JF organizou
o Carnaval de 2011. Quanto a procedimentos administrativos foram passados 5
termos de justificação administrativos, 177 atestados e certidões, 130 ofícios, 100
certificações

de

agregados

familiares,

330

registos

e

despacho

de

correspondência, e coordenação e produção dos Censos 2011. -----------------------Ponto 2 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do
ano de 2010; -------------------------------------------------------------------------------------------O senhor José Isidoro, MPT usou da palavra para pedir criatividade ao utilizar o
dinheiro disponível, e que a JF deve pedir a CMCL e outras entidades material
para ajudar a população. Relembrou a abstenção no ano anterior afirmando que o
MPT mudaria de posição, votando favoravelmente. Pediu ainda a promoção de
acções de formação sobre a agricultura para a população da freguesia. --------------O senhor Lídio Aguiar, CDS-PP usou da palavra para afirmar que o CDS-PP
alteraria o seu sentido de voto, de voto contra para voto de abstenção, porque o
grau de execução orçamental é superior a 80%. ---------------------------------------------O senhor Gonçalo Simão, PS usou da palavra para informar que o PS iria se
abster neste ponto para premiar o grau de execução orçamental atingido. -----------Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada as deliberações do teor
seguinte:
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Documentos

de

prestações

de

contas

2010

-----------------------------------

“Aprovado por maioria com 8 votos favoráveis do PSD e MPT, e 4 abstenções do
CDS-PP e PS. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Aprovação da proposta de revisão orçamental-----------------------------Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada as deliberações do teor
seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------Proposta de Revisão Orçamental -------------------------------------------------------------“Aprovado por maioria com 8 votos favoráveis do PSD e MPT, e 4 abstenções do
CDS-PP e PS. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Apreciação e votação do Inventário dos bens que constituem o
património desta freguesia. ------------------------------------------------------------------“Aprovado por unanimidade com os votos favoráveis de todas as bancadas. -------A Senhora 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, a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia
deu por encerrada a sessão, pelas vinte horas e trinta minutos. De tudo para
constar se lavrou a presente acta que após lida e aprovada irá ser devidamente
assinada. -------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

_________________________________
PRIMEIRO SECRETÁRIO

__________________________________
SEGUNDA SECRETÁRIA

___________________________________
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