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

------------------------ACTA NÚMERO 04/2009---------------------Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito
de Câmara de Lobos, realizada a onze de Dezembro de
dois mil e nove. -------------------------------------------------------Ao décimo primeiro dia de Dezembro de dois mil e nove, na Sede
desta Autarquia, reuniu a Assembleia de Freguesia, a fim de se
realizar a quarta sessão ordinária do ano de dois mil e nove, estando
presentes os seguintes membros: ------------------------------------------------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
Manuel Paulos Mendez --------------------------------------------------------MPT
Maria Fátima Rodrigues Ferreira --------------------------------------------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
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de Câmara de Lobos. ----------------------------------------------------------------Ana Maria Abreu de Jesus, Vogal 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. -------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa
declarou aberta a sessão, pelas dezanove horas. -------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA------------INTERVENÇÃO DOS CIDAD ÃOS: ---------------------------------O cidadão João Alberto Rodrigues expôs à Assembleia de
Freguesia um acidente de viação preconizado por este numa
estrada municipal devido a um problema do pavimento. O
cidadão apresentou fotografias do pavimento e dos danos
causados na sua viatura. --------------------------------------------O cidadão João Dinis veio pedir esclarecimentos sobre o
asfaltamento

de

uma

travessa

situada

na

Estrada

das

Romeiras, e do escoamento de águas das chuvas para o seu
terreno na curva junto à Agência Funerária do Calvário. -----INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: ------------------------------------O Senhor José Isidoro Gonçalves, MPT, usou da palavra
para sensibilizar ao Executivo da Junta de Freguesia e da
Câmara Municipal para que tenham uma maior sensibilidade
para apoiar os problemas dos munícipes. Esta intervenção
vem ao encontro da intervenção do munícipe João Alberto
Rodrigues. Sugeriu ainda que a Junta de Freguesia e o
Munícipe se reúnam para resolverem a sit uação caricata do
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munícipe. O Senhor Isidoro Gonçalves continuou a usar a
palavra para pedir que se efectuasse limpeza nas seguintes
estradas,

caminhos

ou

veredas:

Estrada

do

Brasileiro,

Estrada Nova do Castelejo, Caminho do Lombo do Galo,
Caminho da Estação (Covão), Estrada Jo sé Ângelo Pestana
de Barros, Caminho Ernesto Pinto Correia, Caminho da
Ponte do Roque, Estrada dos Tis, Ladeira do Fôro, Caminho
da Vargem, Caminho da Capela das Almas, Vereda Levada
dos Moinhos e Vereda do Poço do Mudo. ------------------------O

Senhor

José

Isidoro

Gonçalves,

MPT,

informou

a

existência na Travessa da Vargem de uma caixa de água que
dificulta o trânsito naquela zona, e que deveria ser feita uma
intervenção com o intuito de reduzir a caixa de água de
forma a facilitar o trânsito naquela Travessa. -------------------O Senhor Lídio Aguiar, CDS-PP, usou da palavra para
apresentar uma proposta de recomendação que vem no
intuito da criação do Museu da Vinha e do Vinho para a
freguesia

do

documento

Estreito

em

anexo.

de

Câmara

Continuou

de
a

Lob os
sua

conforme

intervenção

afirmando que já tinha sido efectuada a limpeza da Vereda
da Furneira, limpeza que tinha sido pedida na última reunião
da Assembleia de Freguesia. Comunicou ainda que no
Caminho

da

Furneira,

uma munícipe

que

recentemente

perdeu o seu cônjuge solicita o material para a construção
do muro de suporte da casa colocando em perigo parte da
habitação. A munícipe solicita somente o material para a
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construção

do

muro,

pois

entre

familiares

fariam

a

construção do muro. -------------------------------------------------O Senhor Lídio Aguiar, CDS/PP informou que nas zonas
altas da freguesia existem alguns problemas de saneament o
básico, nomeadamente na Ladeira do Germano. Finalizou
informando que na Escola do Covão, por vezes a iluminação
do polidesportivo encontra-se ligada depois das 23 horas. --O

Senhor

Amílcar

Figueira,

CDS-PP,

apresentou

uma

proposta de recomendação que propõe a reparação do
Caminho da Levada Nova via Covão conforme documento em
anexo. Apresentou ainda a vontade da população da Rua
Alferes Manuel Joaquim Lopes, junto a pastelaria do Ribeiro
Real de colocação de lombas nesta rua. Finalizou informando
que na Rua Padre Manuel Carlos da Silva, que carece de
iluminação, e que deveria ser colocado um espelho no final
desta rua. --------------------------------- ------------------------------O Senhor Manuel Mendez, MPT, informou que na zona da
saída da escola da Marinheira tem vindo a assistir pequenos
acidentes devido ao autocarro recolher as crianças na via
pública e não na paragem. Sugeriu que na rampa onde se
encontram

os

contentores

do

lixo

se

efectuassem

as

alterações necessárias para que nessa zona se fizesse a
recolha das crianças. Finalizou que existe também na zona
da

escola

da

Marinheira

um

estacionamento

irregular

prejudicando o trânsito. ----------------------------------------------O Senhor Eusébio Silva, PSD, usou da palavra para solicitar
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à Junta de Freguesia que pressionasse a Câmara Municipal
para que esta resolvesse algumas situações entre elas: a
limpeza e repavimentação da rampa dos Barreiros até ao
Lombo do Galo, que com obras por perto e em época de
chuva torna-se perigoso circular; o acesso ao parque de
estacionamento do Estreito, junto ao Banco Santander, que
em épocas de chuva verifica-se arrastão de terras e lama
para o parque tornando mais perigosa a circulação. Para
finalizar referiu ainda que a Rua João Augusto de Ornelas
necessita já há algum tempo de pavimentação. ---------------O Senhor José Isidoro Gonçalves, MPT, apresentou duas
propostas por escrito, uma para a construção de casas de
banhos públicas na freguesia do Estreito de Cª de Lobos e
outra para a construção de um fontanário público nas
imediações do Patim. ----------------------------- --------------------O Senhor Presidente da Junta usou da palavra para informar aos
presentes sobre várias situações apresentadas até ao momento,
nomeadamente a limpeza de estradas e veredas. O Senhor Presidente
referiu que estes trabalhos de limpeza têm de ser feitos no mínimo três
vezes ao ano e são dispendiosos. A Junta de Freguesia através de um
concurso,

pretende

admitir

cidadãos

que

se

encontrem

desempregados e que possam efectuar estes trabalhos de limpeza na
freguesia, começando estes trabalhos logo no início do ano. Sobre a
situação da paragem dos autocarros da escola da Marinheira, referida
pelo Senhor Manuel Mendez, MPT, o Senhor Presidente informou que
a Câmara Municipal pediu um parecer a Junta de Freguesia sobre este
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assunto, tendo ficado decidido que a paragem será movida para junto
a rampa referida. O Senhor Presidente da Junta informou ao Senhor
Lídio Aguiar CDS-PP, que aceita com muito agrado a proposta da
criação do Museu da Vinha e do Vinho. O Senhor Presidente informou
ainda que irá encaminhar a proposta para as entidades competentes.
No que concerne ao muro de suporte da casa da munícipe, o Senhor
Presidente comunicou que entrará em contacto com o departamento
da área social da Câmara Municipal para que seja resolvida a
situação. No que diz respeito ao saneamento da rampa dos Barreiros,
o Senhor Presidente referiu que é um problema que se arrasta já há
alguns anos e que a solução encontrada comporta um avultado
investimento, e que a Câmara Municipal aguarda por um projecto
conjunto com o IGA para que se possa resolver essa situação. ---------No que concerne ao estacionamento junto ao Banco Santander, o
Senhor Presidente informou ao Senhor Eusébio Silva que a Junta de
Freguesia irá solicitar a Câmara Municipal para que se faça a
construção do tal muro. -------------------------------------------------------No que diz respeito as propostas apresentadas pelo MPT, quanto a
casa de banho pública o Senhor Presidente informou que encontra-se
em estudo e espera-se que tenha lançamento em imediato. Quanto ao
fontenário o gabinete técnico da Câmara Municipal encontra-se a
estudar a melhor forma de o instalar na zona das antigas casas de
banho públicas. O Senhor Presidente informou ainda que no decorrer
da próxima semana será colocado o fontenário junto a capela do
Calvário depois de devidamente recuperado. ---------------------------------Ainda no que se refere as casas de banho públicas, o Senhor
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Presidente informou que nas obras previstas para o Salão Paroquial e
salas de catequese, uma obra da responsabilidade do Governo
Regional, estão previstas a construção das casas de banhos públicas,
um jardim e uma praça e a colocação do fontenário nessa mesma
praça. Visto as obras estarem a demorar em iniciar, foi pedido à
Câmara Municipal que coloque o fontenário na zona das antigas casas
de banho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 Outubro a Dezembro do corrente ano ---------O Senhor Presidente da Junta começou por informar que devido a ter
acontecido eleições durante três semanas a Junta limitou-se aos actos
de gestão. -------------------------------------------------------------------O tesoureiro da Junta começou por enfatizar que seria do agrado da
Junta que pudesse apresentar a população todas as veredas e
estradas limpas, mas que infelizmente não as pode apresentar pois
além da reforma do funcionário que anteriormente tinha essas funções,
há que ter em consideração as limitações financeiras da Junta, visto
que os concursos para a limpeza de veredas são excessivamente
caros. O tesoureiro reforçou a ideia apresentada anteriormente pelo
Senhor Presidente, da admissão de pessoas que se encontram
desempregadas para este tipo de tarefas. Referiu ainda que a Junta
sempre colaborou quando solicitada pelo Estabelecimento Prisional do
Funchal para que cidadãos cumpram serviço comunitário efectuando
este tipo de tarefas. O tesoureiro deu então a conhecer as obras feitas
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na freguesia de 25 de Setembro até 11 de Dezembro de 2009
nomeadamente: cedência de material de construção civil para o
arranjo de uma entrada no Caminho Velho da Marinheira, porta nove;
fornecimento de 50 metros de tubo para ligação de águas na Fajã das
Galinhas; montagem de um varandim com 18 metros na Travessa n.º
um à Rua Padre António Sousa da Costa; reparação da levada de
regadio ao Caminho do Estaleiro; arranjo de um muro junto à Vereda
da Casa da Velha, no Garachico com uma distância de 50 metros;
arranjo da levada de regadio com uma distância de 40 metros na
Ladeira do Cabo Podão e monda de ervas e limpeza da vereda junto à
descida do Cabouco que liga à volta da Panelinha com uma distância
de 250 metros. Além disto o tesoureiro referiu como actuação da Junta
toda a actividade administrativa a que a Junta está sujeita, desde o
envio de faxes e correspondência. ---------------------------------------------Ponto 2 – Aprovação das Opções do Plano e da proposta de
Orçamento para 2010 --------------------------------------------------------------O Senhor José Isidoro Gonçalves, MPT, relativamente a
proposta de Orçamento para 2010 enfatizou que este é
limitado,

devido

a

grande

parte

do

Orçamento

estar

encaminhada para os honorários dos funcionários e dos
eleitos por direito próprio, deixando pouca margem

de

manobra, e que tem de haver por parte do Executivo da
Junta

criatividade

para

procurar

alternativas

de

financiamento. ---------------------------------------------------------O Senhor Isidoro Gonçalves, MPT, salientou que as soluções
apresentadas pelo Senhor Presidente para a limpeza das veredas são
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boas soluções e referiu ainda que a Junta deve tentar arranjar outras
formas de financiamento além do monetário, em géneros, por exemplo
areia e cimento de forma a poder ajudar a população da freguesia.
Mencionou ainda o exemplo da Câmara Municipal do Funchal que
anunciou aumentar em 7% as verbas atribuídas às Juntas de
Freguesia, e que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos deveria
seguir essa linha de actuação. -------------------------------------------------Para finalizar o Senhor Isidoro Gonçalves, MPT, comunicou que o
MPT irá se abster na votação da proposta de Orçamento dando o
benefício da dúvida ao Executivo, na certeza que o Executivo da Junta
fará tudo aquilo que estiver ao seu alcance. -----------------------------------O Senhor Lídio Aguiar, CDS-PP, começou por afirmar que a
Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos é das
maiores

da

Região,

e

que

este

deverá

ser

um

dos

argumentos a utilizar pelo Senhor Presidente da Junta, visto
que tem que responder às necessidades de uma grande
população. O Senhor salientou ainda pela positiva o esforço
que a Junta de Freguesia está a fazer reduzindo em 11% as
despesas correntes aumentando assim as despesas de
capital que serão direccionadas para obras. -------------------------O Senhor Gonçalo Simão, PS, usou da palavra para afirmar
que deveria ser feita uma pressão junto a Câmara Municipal
para que esta aumentasse a verba que transfere para a
Junta de

Freguesia do Estreito de Câmara

de Lobos.

Concluiu felicitando o Executivo pelo esforço demonstrado no
corte nas despesas correntes e comunicando que o PS se irá
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abster na votação do Orçamento para que sejam dadas
condições à Junta para desenvolver a sua actividade. --------Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação
do teor seguinte: ----------------------------------------------------------------------Opções do Plano e proposta de Orçamento para 2010 ----------------“Aprovado por maioria com os votos favoráveis do PSD e abstenção
das restantes bancadas.” -----------------------------------------------------------Ponto 3 – Aprovação do Mapa de Pessoal para 2010 -------------------Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação
do teor seguinte: ----------------------------------------------------------------------Mapa de Pessoal para 2010 ------------------------------------------------------“Aprovado por unanimidade com os votos favoráveis de todas as
bancadas”. ------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Aprovação do Projecto de Regulamento e Tabela Geral
de Taxas da Freguesia ------------------------------------------------------------O Senhor Narciso Ornelas, PS usou da palavra para informar que no
Anexo II do Projecto de Regulamento e Tabela Geral de Taxas da
Freguesia, falta a correspondência entre a letra designada ao tipo de
canídeo ou gatídeo com a sua própria designação. O Senhor Narciso
Ornelas, PS, referiu ainda que concordava com a redução das taxas
de cães de companhia, a isenção de pagamento de taxas nos cães de
guia e o aumento das taxas dos cães perigosos. --------------------------Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação
do teor seguinte: ----------------------------------------------------------------------Projecto de Regulamento e Tabela Geral de Taxas da Freguesia -“Aprovado por maioria com os votos favoráveis do PSD, PS e MPT e
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abstenção do CDS/PP.” -------------------------------------------------------------Ponto 5 – Aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia O Senhor Isidoro Gonçalves, MPT usou da palavra para comunicar
que o actual regimento a partir do artigo quinto, não apresenta
numeração nas alíneas. Referiu ainda que no artigo trigésimo faz-se
referência aos artigos 55º e 57º tendo o actual regimento somente 37
artigos. -----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Lídio Aguiar CDS/PP usou da palavra para pedir
esclarecimentos relativamente aos artigos segundo e vigésimo quinto
sobre o pedido de justificação de faltas. Pediu ainda esclarecimentos
sobre o voto de qualidade do Senhor Presidente da mesa em caso de
empate em votações referido no artigo vigésimo primeiro e a repetição
de votação em caso de empate referida no artigo vigésimo quarto. ----O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, usou da palavra para
comunicar que concordava com a falta de numeração das alíneas dos
artigos, comunicada pelo Senhor Isidoro Gonçalves e que a Junta iria
efectuar essas alterações e que o Regimento seria novamente
encaminhado juntamente com a convocatória da próxima reunião. -----Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação
do teor seguinte: ----------------------------------------------------------------------Regimento da Assembleia de Freguesia ------------------------------------“Aprovado por maioria com os votos favoráveis do PSD e MPT e
abstenção do CDS/PP e PS.” -----------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa propôs à Assembleia que os pontos
dois, três, quatro e cinco da Ordem do Dia fossem aprovados em
minuta, tendo sido aprovado por maioria com os votos favoráveis do
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PSD e MPT e abstenção do CDS/PP e PS. --------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO --------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Senhora Senhor Presidente da
Assembleia de Freguesia deu por encerrada a sessão, pelas vinte uma
horas. 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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