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

-----------------------------AT A NÚMERO 04/2011-----------------------------Sessão Ordiná ria da Assembleia de Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos, realizada nove de dezembro de dois mil e
onze.--------------------------------------------------------------------------------Ao nono dia de dezembro de dois mil e onze, na Sede desta Autarquia, reuniu a
Assembleia de Freguesia, a fim de se realizar a quarta 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
Juan Óscar de Sousa Abreu ----------------------------------------------------------------PSD
Gregório de Jesus Câmara -----------------------------------------------------------------PSD
Eusébio Sousa Pestana Silva --------------------------------------------------------------PSD
José Isidoro Gonçalves -----------------------------------------------------------------------MPT
Manuel Paulos Mendez -----------------------------------------------------------------------MPT
José da Silva Figueira -----------------------------------------------------------------------MPT
Gonçalo Filipe de Azevedo Simão ----------------------------------------------------------PS
Bruno Narciso Ribeiro de Ornelas -----------------------------------------------------------PS
Amílcar Henriques Figueira ------------------------------------------------------------CDS-PP
José Lídio Figueira Aguiar -------------------------------------------------------------CDS-PP
José Adelino Gonçalves, Senhor Presidente 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou aberta
a sessão, pelas dezanove horas. -----------------------------------------------------------------1
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--------------------PERÍODO ANT ES DA ORDEM DO DIA-------------------INT ERVENÇÃO DO S ELEIT OS: ----------------------------------------------O senhor José Isidoro Gonçalves, MPT usou da palavra para referir que na
Ladeira do Fôro, mais precisamente na zona do Estaleiro quando chove muito
existem águas que correm fora da levada e danificam terrenos agrícolas. Assim
sugeriu que se aumentasse o caudal da levada. Sugeriu ainda a instalação de um
corrimão no início da Vereda dos Canários, pois esta tem muita inclinação
reforçando ainda que nesta vereda residem alguns munícipes idosos. Sugeriu
ainda a colocação de uma lomba na Rua do Calvário, junto a passadeira devido ao
excesso de velocidade de muitos condutores. Solicitou ainda a colocação de um
varandim numa vereda no Caminho do Cabouco, pois nessa vereda reside um
munícipe com deficiência e com mobilidade reduzida. Para finalizar questionou a
Junta de Freguesia (JF) sobre a extinção de freguesias. ----------------------------------O senhor Narciso Ornelas, PS usou da palavra para comunicar que alguns
viticultores perderam parte da sua colheita por falta de informação, sugerindo
deste modo que a JF dinamizasse ações de formação para os viticultores. Para
finalizar afirmou que a JF deveria ter um papel mais ativo com a problemática do
tráfico e consumo de droga. -----------------------------------------------------------------------O senhor Lídio Aguiar, CDS-PP usou da palavra para comunicar que algumas das
situações referidas em reuniões anteriores permanecem atuais e carecem de
resolução. -----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Eusébio Silva, PSD usou da palavra para referir que deve ser
encontrada uma solução para a saída dos alunos da Escola, pois os alunos correm
em direção ao autocarro na estrada e poderão ocorrer acidentes. ----------------------O senhor presidente da Junta de freguesia usou da palavra para comunicar que
vários munícipes se têm deslocado a JF sobre a situação da Zona do Estaleiro e
que irá comunicar esta situação a Câmara Municipal de Câmara de Lobos para ser
solucionada. Sobre o corrimão na Vereda dos Canários informou que tentará
colocar esse corrimão. No que diz respeito a vereda no Caminho do Cabouco, o
presidente informou que a JF já efetuou obras, tendo construído uma rampa de
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acesso e que iria tentar colocar o corrimão. Sobre a formação aos viticultores, o
presidente informou que houve formação para os viticultores dinamizada pelo
Instituto do Vinho, mas possivelmente não foi bem divulgada. Sobre a situação da
saída da escola, o presidente da JF informou que a CMCL encontra-se a realizar
um estudo sobre a alteração de itinerários dos autocarros no centro da freguesia
para resolver essa situação. -----------------------------------------------------------------------Para finalizar, a Assembleia de Freguesia apresentou um voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Francisco da Silva Freitas que foi aprovado por unanimidade. --Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião anterior ---------------------------------------A ata da última Sessão Ordinária realizada em vinte e nove de setembro de dois
mil e onze foi aprovada por maioria, com votos a favor de todos os membros do
PSD e do deputado Lídio Aguiar do CDS-PP, e abstenção dos restantes membros.
Ponto 2 – 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 no período de
outubro a dezembro do corrente ano nomeadamente no que diz respeito à mondas
e limpezas foram efetuadas na Vereda da Ribeira do Inferno à Quinta de Santo
António, Vereda do Portal, Caminho dos Barreiros, Caminho da Vargem, Vereda
da Ponte do Roque, Azinhaga Padre José Figueira de Ornelas, Caminho Velho da
Marinheira e Vereda da Fonte Grande. Os presentes foram ainda informados que
estes serviços foram efetuados pelos trabalhadores subsidiados afectos à Junta de
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito à pavimentação e outras reparações foram efetuados
trabalhos de pavimentação e reparação na Entrada 5 da Estrada Nova do
Castelejo e instalação de saneamento básico numa extensão de 85 metros e
adaptação da vereda da Levadinha, junto ao Cemitério para passar uma cadeira
de rodas numa extensão de 35 metros. Foram colocados varandins de suporte na
vereda da Levada do Norte, junto à Ribeira do Inferno e na vereda da Levadinha,
junto ao Cemitério numa extensão de 70 metros. Foram 30 metros de tubo de ferro
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(com elaboração dos munícipes) para um varandim de suporte na vereda da
Levada do Norte, junto à Fonte Bexiga. -------------------------------------------------------No que concerne ao Lazer e Cultura foi dado um apoio de 1061€ para a Festa de
Natal dos alunos das Escolas EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos, incluindo a
Fundação D. Jacinta de Ornelas. -----------------------------------------------------------------Quanto a procedimentos administrativos foram passados 98 atestados e certidões,
47 ofícios, 50 certificações de agregados familiares, 207 registos e despacho de
correspondência. -------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Aprovação das Opções do Plano e da proposta de Orçamento para
2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da JF usou da palavra para comunicar que há uma redução das
receitas no orçamento da JF, nomeadamente 4900€ por parte do Fundo de
Financiamento de Freguesias e 5000€ pela CMCL. Referiu ainda que a JF
apresenta uma situação estável, afirmando que não apresenta dívidas a
fornecedores. ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor José Isidoro Gonçalves, MPT usou da palavra para louvar o esforço da
JF no equilíbrio das contas, fruto de uma gestão criteriosa, e devido a esta boa
gestão a JF chega ao fim de um ano civil sem dívidas a fornecedores. Referiu
ainda que os deputados do MPT iriam continuar a dar o benefício da dúvida ao
executivo da JF, tal como no ano anterior, votando a favor do orçamento. -----------O senhor Gonçalo Simão, PS usou da palavra para comunicar o voto contra do PS
a este ponto conforme declaração de voto em anexo. --------------------------------------O senhor Amílcar Figueira, CDS-PP apresentou a declaração de voto conforme
documento em anexo. -------------------------------------------------------------------------------Após análise e discussão dos referidos ponto, foi tomada as deliberações do teor
seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------Opções do Plano e proposta de Orçamento para 2012 --------------------------------“Aprovado por maioria com 6 votos favoráveis do PSD, 4 votos favoráveis do MPT
e 4 votos contra do CDS-PP e PS. ---------------------------------------------------------------Ponto 4 – Aprovação do Mapa de Pessoal para 2012 ---------------------------------4
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Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada as deliberações do teor
seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------Mapa de Pessoal para 2012 -------------------------------------------------------------------“Aprovado por unanimidade com os votos favoráveis de todas as bancadas”--------A Senhora Presidente da Mesa propôs à Assembleia que os pontos três e quatro,
da Ordem do Dia fossem aprovados em minuta, tendo sido aprovado por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO ----------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Senhora 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

___________________________________
SEGUNDA SECRETÁRIA

___________________________________
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