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 01/2010 --------------------------Sessão Ordiná ria da Assembleia de Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos, realizada a vi nte e no ve de Ab ril de dois mil e
dez. ---------------------------------------------------------------------------------Ao vigésimo nono dia de Abril de dois mil e dez, na Sede desta Autarquia, reuniu a
Assembleia de Freguesia, a fim de se realizar a primeira sessão ordinária do ano
de dois mil e dez, estando presentes os seguintes membros: ----------------------------Graça da Conceição Figueira de Barros -------------------------------------------------- PSD
Dany Francisco de Freitas de Barros ------------------------------------------------------ PSD
Fátima Paulina Pita Henriques -------------------------------------------------------------- PSD
Juan Óscar de Sousa Abreu ----------------------------------------------------------------- PSD
Gregório de Jesus Câmara ------------------------------------------------------------- ----- PSD
José Isidoro Gonçalves Ramos ------------------------------------------------------------- MPT
Maria Fátima Rodrigues Ferreira ----------------------------------------------------------- MPT
Gonçalo Filipe de Azevedo Simão ----------------------------------------------------------- PS
Bruno Narciso Ribeiro de Ornelas ------------------------------------------------------------ PS
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. --------------------------------------------------------------------------------Ausências: ---------------------------------------------------------------------------------------------Verificou-se não estarem presentes os Senhores, Eusébio Sousa Pestana Silva,
PSD, Manuel Paulos Mendez, MPT e José Lídio Figueira Aguiar, CDS-PP
considerando-se justificadas as suas faltas. ---------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou aberta
a sessão, pelas dezanove horas. -----------------------------------------------------------------1

--------------------- PERÍODO ANT ES DA ORDEM DO D IA ----------------ACT A DA SESSÃO ANT ERIOR: ----------------------------------------------A acta da última Sessão Ordinária realizada em onze de Dezembro de dois mil e
nove, foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------INT ERVENÇÃO DO S ELEIT OS: ----------------------------------------------O Senhor José Isidoro Gonçalves, MPT, usou da palavra para pedir o
ponto de situação dos assuntos tratados na última reunião de onze de
Deze mbro de dois mil e nove entre eles: limpeza de ca minhos e
veredas apresentada pelo MPT e pelo CDS-PP; a cai xa de água que
prejudica o trânsito na Levada dos Moinhos no Sítio da Varge m
apresentada pelo MPT; a criação do Museu da Vinha e do Vinho
apresentada pelo CDS-PP, a cedência de material de construção para
a criação de u m muro de suporte d e u ma habitação e m risco, n o
Ca minho

da

Furneira,

apresentada pelo

CDS-PP;

reparação

do

Ca minho da Levada Nova e falta de iluminação e m algu mas ruas
apresentada pelo CDS-PP, a criação de casas de banho públicas e
fontanário apresentada pelo MPT, limpeza da Ra mpa dos Barreiros
até o Lo mbo do Galo e construção de u m muro de suporte de terras
no acesso ao parque de estacionamento junto ao Banco Totta
apresentada pelo PSD; a repavi menta ção da rua Dr. João Augusto de
Ornelas apresentada pelo PSD; e os assuntos apresentados pelos
cidadãos João Dinis e João Rodrigues. -------------------------------------O Senhor Narciso Ornelas, PS apresentou por escrito um Voto de
Saudação aos trabalhadores do Estreito de Câmara de Lobos e u m
Voto de Congratulação ao 36º Aniversário do 25 de Abril. --------------O Senhor Narciso Ornelas, PS, continuou a sua intervenção referindo
alguma falta de sinalização junto a várias escolas da freguesia, entre
elas: junto à Escola do Estreito aparente mente falta u m sinal de
lomba; o sinal vertical de 40 km/h junt o à Vereda da Jesuína també m
não existe, apesar de existir essa informação no pavimento; n a
Escola Básica da Marinheira existe sinalização para os automobilistas
de u ma lo mba mas esta não e xiste, a passadeira junto a e sta escola
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encontra-se pouco visível. Na Escola do Covão no Caminho do
Ernesto, o PS sugere a criação de u ma passadeira e colocação de
lombas e respectiva sinalização a informar dos mesmos. ---------------O Senhor Narciso Ornelas, PS, refe riu ainda que na estrada Dr.
António Vitorino Castro Jorge o pavimento encontra-se estragado e
que na Estrada das Fontes existe uma derrocada à frente da casa
co m o n. º 82, onde foi colocada u ma fita de sinalização que encontrase deteriorada, sinalizando mal o local, tornando esta situação
perigosa. Nesta zona e xiste ainda u m poste de ilu minação que se
encontra estragado. Na estrada Nova do Castelejo junto ao ribeiro
que separa os sítios da Casa Caída e Fontes, e m consequência da
intempérie ocorrida no dia 20 de Fevereiro, ficou sem muros de
protecção. Considerando que é uma zona muito frequentada pela
população, sugere que se coloque provisoriamente barreiras de
protecção de modo a evitar males maiores. --------------------------------O Senhor Narciso Ornelas, PS, infor mou ainda que no Ca minho Velho
da Marinheira junto à habitação n.º 22 foi realizado um buraco na
estrada pela equipa da Câ mara Municipal de Câmara de Lobos para
repor u m derra me de água potável, e que o buraco ainda lá se
encontra e nas proxi midades da ha bitação existe ainda um outro
derrame. Na Rua António Prócoro Ma cedo Júnior, junto ao salão de
bilhares o Taco existe u m mau cheiro constante. Considerando que
esta rua é muito utilizada pelos habitantes para as suas ca minhadas,
o Senhor Narciso Ornelas propõe qu e a Junta de Freguesia fizesse
u ma intervenção naquela zona, de f or ma a acabar co m os odores.
Para finalizar, o Senhor Narciso Ornelas, PS, referiu que existe falta
de sinalização na Rua da Achada Entrada 3, dificultando assim a
entrega de correspondência por parte do carteiro. ------------------------O

Senhor

Gonçalo

Si mão,

PS,

usou

da

palavra

para

pedir

esclarecimentos ao Executivo da Junt a de freguesia entre eles: quais
as responsabilidades da ACRE (Associação Cultural e Recreativa do
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Estreito; quais os eventos da responsabilidade da ACRE; qual o
enca minha mento

dado

aos

cidadãos

que

recorrem

à

Junta

de

Freguesia depois da catástrofe do dia 20 de Fevereiro, e se os
agricultores que tenham levadas e poços entupidos, podem recorrer
aos serviços da Junta de Freguesia para que lhes seja prestado apoio
na limpeza e consolidação das infra-estruturas estragadas. ------------O Senhor Isidoro Gonçalves, MPT, usou da palavra para informar que
na Estrada do Brasileiro no ribeiro junto à oficina, encontra-se na
mesma situação que o outro ribeiro da Estrada No va do Castelejo ,
referido anteriormente pelo Senhor Narciso Ornelas, PS, e logo após
o ribeiro existe u ma derrocada co m u ma e xtensão de vários metros
encontrando-se

ao

nível

da

estr ada

se m

nenhu ma

vedação.

Co municou ainda que na Volta da Pa nelinha há u ma vereda e m que
parte dela tinha vedação, mas co m a s derrocadas que se vieram a
verificar naquela zona, parte da vereda não apresenta muros o u
vedação. Salientou ainda que nestes locais, deve haver por parte da
Câ mara

Municipal

de

Câmara

de

Lobos

um

plano

para

uma

intervenção mais a fundo de for ma a r esolver tais problemas. ---------O Senhor Isidoro Gonçalves, MPT, referiu ainda que deveriam ser
recolocados bancos na Rua João Augusto de Ornelas, e que a
freguesia apesar de estar be m servida de placas informativas, deveria
constar na placa informativa, que se encontra no inicio da Rua
Capitão Ar mando Pinto Correia, as indicações da farmácia, CTT, e
Junta de Freguesia, també m devia constar da Casa do Povo. Para
finalizar, o Senhor Isidoro Gonçalves, MPT, co municou ainda que
discorda da obrigatoriedade de virar à direita na saída da bomba de
gasolina do Estreito de Câmara de Lo bos, visto que é u ma saída co m
muita visibilidade, e resolvia-se a situação co m a colocação de u m
espelho, podendo-se virar à esquerda, facilitando quem se quer dirigir
para a freguesia do Jardi m da Serra. - ---------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra, para
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informar que tudo o que é entregue nos serviços da Junta de
Freguesia e todas as propostas apresentadas na Asse mbleia de
Freguesia são encaminhados para as entidades co mpetentes, estand o
a Junta de Freguesia a aguardar resposta por parte dessas mesmas
entidades. -------------------------------------------------------------------------No que concerne aos pedidos de limpeza de estradas e veredas,
apresentadas

na

última

Asse mbleia

de

Freguesia,

o

Senhor

Presidente da Junta de Freguesia infor mou ainda que algumas delas
já fora m efe ctuadas e as restantes ser ão realizadas brevemente, visto
que a Junta de Freguesia dispõe de u ma equipa de dese mpregados
ao abrigo de programas ocupacionais. --------------------------------------No que diz respeito às propostas de colocação de sinalização junto
às escolas, apresentadas pelo Senhor Narciso Ornelas, PS, o Senhor
Presidente

informou

que

esta

é

u ma

co mpetência

da

Câ mara

Municipal, e que as propostas serão co mpiladas e enviadas para a
Câ mara Municipal. ---------------------------------------------------------------Quanto ao mau odor junto ao salão de bilhares O Taco, o Senhor
Presidente informou que é u m proble ma do conheci mento da Junta de
Freguesia e com a passage m da Via Rápida naquela zona, espera-se
que o problema se ja solucionado. --------------------------------------------Quanto ao pedido de esclarecimento sobre a ACRE solicitado pelo
Senhor Gonçalo Si mão, PS, o Se nhor Presidente co meçou po r
informar que a ACRE é u ma parceira da Junta de Freguesia e que
surge devido a uma lacuna que a Junta tinha no âmbito da acção
social, pois existe muita acção que a Junta não pode exercer no
imediato e que através da ACRE acab a por ser realizada. --------------O Senhor Presidente infor mou ainda que a ACRE é responsá vel pela
gestão do Centro Intergeracional da Fajã das Galinhas, apoiando
neste espaço idosos e crianças, e que neste mo mento a ACRE está a
se candidatar para realizar a distribuição de cabazes alimentares
para fa mílias carenciadas tal como no ano passado. O Senhor
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Presidente comunicou ainda que outra actividade que a ACRE vai
desenvolvendo, é o apoio em pequen as obras e m habitações, co mo
por exe mplo, rampas de acesso a ca sas de banho e sanitários para
pessoas co m deficiência. -------------------------------------------------------O Tesoureiro da Junta informou ainda que a candidatura à Secretaria
Regional do Ambiente para a Festa das Vindimas, é realizada através
da ACRE, visto que não é possível a Junta de Freguesia fazer tal
candidatura. -----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou ainda que co mo a ACRE é u ma
instituição de utilidade pública todos os anos é entregue o relatório
de contas na Vice-Presidência do Governo Regional, cabendo a VicePresidência a fiscalização dessas mesmas contas. -----------------------Sobre o enca minha mento dado à população e aos agricultores
aquando da intempérie, o Senhor Presidente informou que a Junta de
Freguesia encaminhou para a Câ mara Municipal ou para a Secretaria
Regional do Ambiente, consoante a situação. O Senhor Presidente
informou que relativamente aos apo ios aos agricultores devido à
intempérie,

a

Secretaria

Regional

do

Ambiente

irá

apoiar

na

construção de muros de suporte so mente e m terrenos agrícolas que
esteja m cultivados. Os agricultores co m terrenos abandonados que
sofrera m danos co m a inte mpérie e que queiram cultivá-los, não
serão apoiados co m os fundos disponíveis para tal, mas poderão se
candidatar a outros apoios disponibilizados pela Secretaria Regional
do Ambiente. ----------------------------------------------------------------------Quanto a situação da Estrada do Brasileiro apresentada pelo Senhor
Isidoro Gonçalves, MPT, o Senhor Presidente informou que é u ma
obra de grande dimensão que a Câ ma ra Municipal tem conheci mento,
e que esta neste mo mento encontra- se a estudar a melhor solução
para aquela zona. O Senhor Presidente co municou ainda que a
prioridade da Junta de Freguesia neste mo mento é reconstruir as
veredas que fornecem ace sso às habitações e que quanto às veredas
agrícolas, a Junta de Freguesia não dispõe de meios suficientes para
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reconstruí-las mas que dentro das po ssibilidades da Junta irá apoiar
os agricultores na reconstrução dessas veredas. -------------------------Quanto à sinalização, junto à bomba de gasolina do Estreito, o
Senhor Presidente informou que u ma munícipe interpôs uma acção no
Tribunal Administrativo do Funchal , argu mentando que a possibilidade
de virar à esquerda na saída da bomb a de gasolina era perigosa para
os auto mobilistas. Visto que foi uma medida de teste to mada pelo
Tribunal Administrativo obrigando os auto mobilistas virar à direita e
que o período de teste está a ter minar, o Senhor Presidente informo u
que será reposta os dois sentidos logo que possível. --------------------A Presidente da Mesa colocou em discussão e votação os votos
apresentados pelo Senhor Narciso Ornelas, PS. --------------------------O Senhor Dany Barros, PSD usou da palavra para informar que os
me mbros do PSD irão votar a favor do Voto de Saudação “Ao s
Trabalhadores do Estreito de Câ mar a de Lobos” por solidariedade
co m todos os trabalhadores. ---------------------------------------------------Votação do Voto de Saudação “Aos Trabalhadores do Estreito de
Câmara de Lobos” apresentado pelo PS ------------------------------------------“Aprovado por unanimidade.” ----------------------------------------------------------------------O Senhor Dany Barros, PSD, voltou a usar da palavra para informar
que os me mbros do PSD irão votar contra o Voto de Congratulação
“36º Aniversário”, pois os ideais da liberdade e da democracia são
celebrados, todos os dias. -----------------------------------------------------O Senhor Narciso Ornelas, PS usou da palavra para comunicar que o
Partido Socialista lamenta que o PSD continue a ignorar o 25 de
Abril, dia que celebra os ideais de de mocracia e liberdade do povo
Português. -------------------------------------------------------------------------Votação do Voto de Congratulação “36º Ani ve rsário do 25 de Abril ”
apresentado pelo PS --------------------------------------------------------------------------“Chumbado com cinco votos contra do PSD, quatro favor do PS e MPT e uma
abstenção do CDS-PP.” ----------------------------------------------------------------------------7

-------------------------------------------- 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 dada a conhecer aos presentes, as obras realizadas pela Junta desde 12 de
Dezembro de 2009 a 29 de Abril de 2010, nomeadamente: colocação do
Fontenário do Calvário; arranjo na pavimentação da vereda do Estaleiro;
reparação no muro de suporte das terras junto ao fontenário do Foro; rampa em
cimento para acesso a moradores da Vereda na Estrada do Cabouco entrada 3;
arranjo e pavimentação da vereda da Quinta de Santo António; arranjo e
pavimentação da Vereda da Fonte da Avó; arranjo e pavimentação da Vereda da
Levada da Saraiva; arranjo e pavimentação, cedência de tubos para canalizar
águas pluviais para a ribeira da vereda da Estrada João Dantas 2º Impasse;
alargamento para passagem de automóveis ligeiros na Vereda da Fonte do
Cachadinha; arranjo da ponte e da vereda da Travessa da Marinheira; arranjo da
vereda junto ao fontenário das Romeiras; limpeza de várias veredas no Castelejo,
Fontes, Covão e Vargem; arranjo de varandim no Caminho dos Bois no Castelejo;
cedência de material para pequenos arranjos nas habitações afectadas pelo
temporal; cedência de material para arranjos de pequenos muros de suporte de
terras junto às veredas e Festa de Carnaval. -------------------------------------------------Ponto 2 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do
ano de 2009 -------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Gonçalo Simão, PS, usou da palavra para dar a conhecer a declaração
de voto do Partido Socialista que entregou por escrito à Mesa encontrando-se em
anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Isidoro Gonçalves, MPT, usou da palavra para comunicar que os
membros do MPT irão se abster na votação, pois os documentos reflectem a
realidade e lamenta que se tenha que criar estes documentos enormes levando a
um desperdício de papel. Comunicou ainda que tal como referiu na reunião
anterior que a Junta de Freguesia deve ter iniciativa e criatividade para conseguir
outras formas de financiamento. ------------------------------------------------------------------O Senhor Narciso Ornelas, PS, usou da palavra para questionar o porquê da taxa
8

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

de execução das transferências para instituições sem fins lucrativos não ser de
100%, porquê que a reparação e beneficiação tem como taxa de execução de
56% e se não há famílias a concorrer a este tipo de apoio. -------------------------------O Senhor Amílcar Figueira, CDS-PP, usou da palavra para informar que irá se
abster na votação dos documentos de prestação de contas, embora a Junta de
Freguesia apresente um saldo positivo na ordem dos trinta e três mil euros,
entende que este valor deveria ter sido aplicado na resolução de problemas
existentes na freguesia e que no entender do CDS-PP a Junta poderia ter ajudado
a resolver. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente usou da palavra para justificar que o grau de execução é
devido a uma dívida por parte da Câmara Municipal de 19000€ relativo a 2008 e
2009, e que em vinte e oito de Dezembro de 2009 a Junta recebeu uma verba por
parte da CMCL, não sendo possível aplicar essa verba em 2009. Referiu ainda
que a Junta de Freguesia deve ter sempre uma conta com saldo entre 5000€ e
10000€, visto que a Junta tem despesas correntes e que poderão existir atrasos
por parte do Fundo de Financiamento de Freguesias, colocando em risco o
pagamento dos salários. ----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente finalizou, informando que algumas despesas correntes, como
as transferências para instituições sem fins lucrativos, foram reduzidas para
aumentar as despesas de investimento como por exemplo na limpeza de estradas
e veredas. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa usou da palavra para informar que pela situação difícil que o
País atravessa e o saldo positivo que a Junta apresenta, a execução por parte da
Junta é excelente, e que o Orçamento da Junta é gerido consoante as
transferências que são efectivamente realizadas. -------------------------------------------Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação do teor
seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos de prestação de contas do ano de 2009 ----------------------------------“Aprovados por maioria com cinco votos favoráveis do PSD, dois votos contra do
PS, duas abstenções do MPT e uma abstenção do CDS-PP.” ---------------------------Ponto 3 – Aprovação da proposta da revisão orçamental ----------------------------9

Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação do teor
seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta da revisão orçamental ---------------------------------------------------------------“Aprovada por maioria com sete votos favoráveis do PSD e MPT e três abstenções
do PS e CDS-PP” -------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Aprovação do Inventário dos bens que constituem o património
desta Freguesia --------------------------------------------------------------------------------------Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação do teor
seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------Inventário dos bens que constituem o património desta freguesia “Aprovado
por maioria com sete votos favoráveis do PSD e MPT e três abstenções do PS e
CDS-PP” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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

___________________________

10

