F R E G U E S I A D O E S T R E I T O D E C ÂM AR A D E L O B O S
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

----------------------------ATA NÚMERO 01/2016--------------------------Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos, realizada a vinte e um de abril de dois mil e
dezasseis.----------------------------------------------------------------------Ao vigésimo primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, na
Sede da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, reuniu esta
Assembleia, a fim de se realizar a primeira sessão ordinária do ano em curso. Presenças: ----------------------------------------------------------------------------------------Pela Lista do PSD: ------------------------------------------------------------------------------Maria Fernanda Figueira da Silva Caldeira, Presidente --------------------------------Emanuel da Silva Gonçalves, Primeiro Secretário --------------------------------------Juan Óscar de Sousa Abreu, Segundo Secretário --------------------------------------José Martinho Nunes Pereira -----------------------------------------------------------------Francisco Alberto dos Reis Figueira ---------------------------------------------------------Fátima Paulina Pita Henriques ----------------------------------------------------------------Pela Lista da Coligação / Mudança: ------------------------------------------------------Maria Zélia da Silva Santos --------------------------------------------------------------------Pela Lista do CDS: -----------------------------------------------------------------------------José Lídio Figueira Aguiar ---------------------------------------------------------------------Cláudia Patrícia Mendes Pita -----------------------------------------------------------------Independentes: ----------------------------------------------------------------------------------Julieta Pereira de Faria Gonçalves ----------------------------------------------------------Membros da Junta de Freguesia: ---------------------------------------------------------Gabriel da Silva Pereira, Presidente --------------------------------------------------------José Rui Abreu Pita, Secretário --------------------------------------------------------------Graça da Conceição Figueira de Barros, Tesoureira -----------------------------------Élvio Eduardo Gonçalves dos Santos, Vogal ---------------------------------------------Alexandre Emanuel Marques Figueira, Vogal --------------------------------------------Ausências injustificadas: --------------------------------------------------------------------João de Olim Júnior, do MPT (Movimento do Partido da Terra) ---------------------1

Sandra Maria Ornelas Andrade, Coligação / Mudança ---------------------------------Ausências justificadas: -----------------------------------------------------------------------José da Silva Figueira, Independente -------------------------------------------------------Ana Maria Abreu de Jesus, PDS, substituída por José Martinho Nunes Pereira,
considerando-se justificada a sua falta. ----------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou
aberta a sessão, pelas dezanove horas. -----------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DI A---------------ATA DA SESSÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------A ata da última Sessão Ordinária realizada ao nono dia do mês de dezembro
do ano dois mil e quinze foi lida e submetida a votação, sendo aprovada por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------------Ponto 2 - Apreciação da informação do Senhor Presidente da Junta
de Freguesia acerca da atividade exercida pela Junta, durante o período
de dezembro de dois mil e quinze a abril de dois mil e dezasseis. ------------Foi dado a conhecer aos presentes, a atividade exercida pela Junta de
Freguesia entre o período de dez de dezembro do ano dois mil e quinze a vinte
e um de abril do ano dois mil e dezasseis, o qual se encontra apenso à
respetiva ata. --------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: -------------------------------------------O senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS, usou da palavra
salientar algumas questões pertinentes: possibilidade de extensão
de um poste de luz nas contiguidades das últimas casas da Vereda
do Poço João Carlos; possibilidade de limpeza das árvores num
terreno privado na Vereda João Vieira, criando um perímetro de
segurança nas casas circunvizinhas; necessidade de limpeza das
sarjetas do Caminho dos Bois e Estrada do Castelejo; considera
ser um erro o corte das árvores no passeio da Rua Padre Manuel
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Carlos da Silva, após Igreja da Encarnação e, por fim, salienta
para a necessidade de tapar uma adufa abaixo do restaurante “O
Viola”, utilizando um material mais duradouro. Como observação,
realça

a

importância

de

encaminhar

as

atas

das

Sessões

Ordinárias da Assembleia de Freguesia com algum tempo de
antecedência para que possam analisar com mais tranquilidade
antes de proceder à sua votação. -----------------------------------------O senhor presidente usou da palavra para responder às questões
deixadas

pelo

senhor

José

Lídio

Figueira

Aguiar,

CDS:

irá

proceder à verificação da necessidade de um poste de luz na
Vereda do Poço João Carlos; irá informar a Câmara Municipal para
possibilidade de notificar o proprietário do terreno privado na
Vereda João Vieira, onde existem muitas árvores, apesar de
considerar que não há qualquer perigo para os transeuntes ou
casas confinantes; tem conhecimento que já foi efetuada a limpeza
das sarjetas do Caminho dos Bois e Estrada do Castelejo; informou
que, relativamente às árvores que a Câmara Municipal plantou no
passeio da Rua Padre Manuel Carlos da Silva, possivelmente
foram os próprios residentes que procederam à sua retirada e por
conseguinte, a edilidade pavimentou os canteiros para não se
tornarem perigosos para os transeuntes; por fim, advertiu que foi
colocada uma tampa provisória na adufa abaixo do restaurante “O
Viola”, apesar de aquela estrada não ser da competência da Junta
de Freguesia, mas da Direção Regional de Estradas, à qual irá
fazer chegar uma notificação para o seu arranjo. ---------------------Ponto 3 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas
do ano de dois mil e quinze. ----------------------------------------------------------------Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes os documentos de
prestação de contas do ano financeiro de dois mil e quinze, foi tomada a
deliberação do teor seguinte: -----------------------------------------------------------------3

“Aprovado por maioria com sete votos a favor: seis do PSD e um
Independente; e três abstenções: dois votos do CDS-PP e um da
Coligação/Mudança”.-----------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Apreciação e votação do inventário dos bens que constituem o
património desta freguesia. -----------------------------------------------------------------Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes o inventário dos bens
desta freguesia referente ao ano de dois mil e quinze, foi tomada a deliberação
do teor seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------“Aprovado por maioria com oito votos a favor: seis do PSD, um Independente e
um da Coligação/Mudança; e duas abstenções do CDS-PP”.------------------------Ponto 5 – Aprovação da primeira revisão orçamental para o ano de dois
mil e dezasseis. ---------------------------------------------------------------------------------Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes a segunda modificação
do orçamento do ano de dois mil e dezasseis – primeira revisão dos
orçamentos da receita, da despesa e do plano, foi tomada a deliberação do
teor seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------“Aprovado por maioria com sete votos a favor: seis do PSD e um Independente; e três
abstenções: dois votos do CDS-PP e um da Coligação/Mudança”. ------------------------Ponto 6 – Aprovação da Minuta de Acordo de Execução a celebrar com a
Câmara Municipal de Câmara de Lobos. -----------------------------------------------Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes a “Minuta de Acordo de
Execução – Delegação de Competências da Câmara Municipal de Câmara de
Lobos na Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos”, foi tomada a
deliberação do teor seguinte: -----------------------------------------------------------------“A Presidente da Assembleia colocou este ponto a votação, sendo aprovado
por unanimidade”. --------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa propôs à Assembleia que os pontos três,
quatro, cinco e seis da Ordem do Dia fossem aprovados em minuta, tendo sido
aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO ----------------------------------------4
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Nada mais havendo a tratar, a Senhora Senhor Presidente da Assembleia de
Freguesia deu por encerrada a sessão, pelas dezanove horas e cinquenta e
seis minutos. 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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