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

---------------------------ACTA NÚMERO 01/2013-----------------------------Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos, realizada a dezoito de abril de dois mil e treze.Ao décimo e oitavo de abril de dois mil e treze, na Sede desta Autarquia, reuniu a
Assembleia de Freguesia, a fim de se realizar a primeira sessão ordinária do ano
de dois mil e treze, 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
José da Silva Figueira -----------------------------------------------------------------------MPT
Gonçalo Filipe de Azevedo Simão ----------------------------------------------------------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 estarem presentes os Senhores, Manuel Paulo Mendez, MPT e
Bruno Narciso Ribeiro de Ornelas, PS. ---------------------------------------------------------1

Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou aberta
a sessão, pelas dezanove horas. -------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DI A-------------------AT A DA SESS ÃO ANTERIOR: ------------------------------------------------A ata da última Sessão Ordinária realizada em seis de dezembro de dois mil e
doze foi aprovada por maioria com dez votos a favor e uma abstenção do senhor
Lídio Aguiar do CDS-PP. -------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: ----------------------------------------------O senhor José Isidoro Gonçalves, MPT usou da palavra para comunicar que
alguns dos problemas apresentados em reuniões anteriores ainda não foram
solucionados, e pediu especial atenção pois o mandato encontra-se no fim.
Relembrou o problema das águas da Ladeira do Fôro, principalmente na zona do
Estaleiro. Questionou ainda como se encontra a situação da construção das casas
de banho públicas e sugeriu que se promovesse uma reunião com os agricultores
sobre as alterações fiscais a que agora estão sujeitos. Para finalizar relembrou o
mau estado que se encontram algumas estradas da freguesia. -------------------------O senhor Gonçalo Simão, PS usou da palavra para focar o mau estado em que se
encontram as estradas da freguesia, principalmente a ligação da freguesia do
Estreito à freguesia do Jardim da Serra. Questionou ainda a situação das muralhas
do Castelejo, a situação dos poços desprotegidos, a situação da via rápida e a
situação do pavilhão. --------------------------------------------------------------------------------O senhor Lídio Aguiar, CDS-PP usou da palavra para questionar o presidente da
Junta de Freguesia (JF) se foi divulgado pela JF que os reformados com reformas
superiores a 290€ têm de entregar IRS. Questionou ainda o que JF tem feito pelos
agricultores e a obrigatoriedade de se coletarem. Informou ainda que na estrada
que liga a freguesia ao Covão na parte que cedeu no temporal deveria estar
melhor sinalizada, que no acesso aos Barreiros tem caído constantemente terras e
rochas. Comunicou ainda que encontra-se um carro abandonado na Levada do
Norte junto ao sítio da Quinta de Santo António. Relembrou ainda o mau estado
das estradas da freguesia. -------------------------------------------------------------------------2

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

O senhor Amílcar Figueira, CDS-PP usou da palavra para comunicar que no
Caminho do Estreitinho existe uma família carenciada que solicitou material de
construção à JF mas não foi suficiente, pedindo assim que se apoie mais esta
família. Informou ainda que na Rua Padre Manuel Carlos da Silva ainda não existe
iluminação e que junto à escola da Vargem foi colocado um armário para recolha
de roupa e a população continua a deitar o lixo no chão, devendo a JF mudar o
armário de lugar. --------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente usou da palavra para informar que foi feito um pequeno
acerto pela JF das águas da ladeira do Fôro e que foi pedido ainda a Câmara
Municipal de Câmara de Lobos (CMCL) outra intervenção naquela zona. Sobre as
casas de banho públicas informou que esse assunto encontra-se na Secretaria do
Plano e Finanças. Quanto aos agricultores e a necessidade de se coletarem, o
senhor presidente informou que muitas vezes as Finanças não conseguem
esclarecer as dúvidas dos agricultores. Informou que será realizada no Centro
Cívico uma sessão de esclarecimento. ---------------------------------------------------------Sobre a estrada que liga a freguesia ao Jardim da Serra, essa estrada passou a
ser estrada regional e a competência e responsabilidade de tapar os buracos é do
governo regional. Mas o presidente já solicitou que se tapassem alguns buracos e
que foram tapados. Sobre a muralha que caiu no Castelejo esse processo
encontra-se em tribunal pois o dono não tem dinheiro para a reconstruir. Sobre os
poços descobertos é competência do município e responsabilidade dos
proprietários, mas a JF dentro das suas possibilidades apoia os proprietários para
os taparem. Quanto à via rápida e o pavilhão o presidente informou que aguardam
dinheiro para continuarem/começarem as obras. Sobre a família carenciada
informou que a JF já a apoiou e porque as obras pararam. Sobre o armário junto à
Escola da vargem informou que será retirado daquele local. ------------------------------------------------------------------------- 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 7 de
dezembro de 2012 a 18 de abril do corrente ano. ----------------------------------------3

Foi dado a conhecer aos presentes a atividade exercida pela Junta no período de
janeiro a abril do corrente ano nomeadamente no que diz respeito à mondas e
limpezas, foram efectuados nas seguintes veredas/caminhos: Ladeira do Cabo
Podão, Travessa do Calvário, Caminho dos Barreiros, Caminho da Vargem,
Caminho da Ponte do Roque, Vereda da Quinta de Santo António, Vereda do
Poço das Nespereira, Caminho das Fontes, Travessa da Marinheira, Vereda do
Lombo da Marinheira, Vereda do Lagar da Giesta e Vereda do Pico do Rato. A JF
forneceu material de construção com elaboração dos munícipes para as seguintes
obras: reforço de muro de suporte de terras do Lombo do Cabo Podão e reforço de
muro de suporte de terras no Caminho da Figueira de Lameiro. Foram colocados
varandins de suporte na Vereda do Cabo do Podão do Simão, na Estrada José
Ângelo Pestana de Barros, no Impasse do Cabo Podão e na Vereda da Vargem.
Foi realizada ainda uma obra para desvio de águas pluviais no Caminho da
Figueira de Lameiro para o ribeiro. Quanto ao Lazer e Cultura a JF realizou o
desfile de Carnaval e apoiou a realização da Noite do Mercado. Foi entregue ainda
um apoio financeiro para uma visita de estudo ao Parque Temático de Santana,
pelos alunos finalistas da EB1/Pe do Covão e um apoio financeiro para aquisição
de 43 papeleiras para a Escola dos 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos.
Quanto a procedimentos administrativos foram passados 249 atestados e
certidões, 94 ofícios, 30 certificações de agregados familiares, 296 registos e
despacho de correspondência. -------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do
ano de 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente usou da palavra para informar que o grau de execução de
63% deveu-se a uma quebra de 20 000€ nas receitas, e por isso foi necessário
cortar nas obras. --------------------------------------------------------------------------------------O senhor Gonçalo Simão, PS usou da palavra para informar que o PS iria votar
contra neste ponto conforme declaração de voto em anexo. -----------------------------Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação do teor
seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------4
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Documentos de prestações de contas 2012 -----------------------------------------------“Aprovado por maioria com 6 votos favoráveis do PSD, 2 abstenções do MPT, 1
voto contra do PS e 2 votos contra do CDS-PP”. --------------------------------------------Ponto 4 – 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 6 votos favoráveis do PSD e abstenções dos restantes
partidos”. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 – Apreciação e votação do Inventário dos bens que constituem o
património desta freguesia. ------------------------------------------------------------------“Aprovado por maioria com 6 votos favoráveis do PSD e abstenções dos restantes
partidos”. ------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa propôs à Assembleia que os pontos três, quatro e
cinco, da Ordem do Dia fossem aprovados em minuta, tendo sido aprovado por
maioria com 8 votos favoráveis do PSD e MPT, e 3 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 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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