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 01/2014--------------------------Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos, realizada a vinte e oito de abril dois mil e
catorze. ------------------------------------------------------------------------Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e catorze, 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: ----------------------------------------------------------------------------------------Mesa da Assembleia: --------------------------------------------------------------------------Presidente: Maria Fernanda Figueira da Silva Caldeira --------------------------------Primeiro secretário: Emanuel da Silva Gonçalves ---------------------------------------Segundo secretário: Juan Óscar de Sousa Abreu ---------------------------------------Pela Lista do PSD: ------------------------------------------------------------------------------Ana Maria Abreu de Jesus ---------------------------------------------------------------------Francisco Alberto dos Reis Figueira ---------------------------------------------------------Fátima Paulina Pita Henriques ----------------------------------------------------------------Pela Lista do MPT: -----------------------------------------------------------------------------José Isidoro Gonçalves Ramos ---------------------------------------------------------------José da Silva Figueira ---------------------------------------------------------------------------Julieta Pereira de Faria Gonçalves ----------------------------------------------------------Pela Lista da Coligação / Mudança -------------------------------------------------------Aurélio Celestino de Jesus ---------------------------------------------------------------------Pela Lista do CDS: -----------------------------------------------------------------------------José Lídio Figueira Aguiar ---------------------------------------------------------------------Cláudia Patrícia Mendes Pita -----------------------------------------------------------------Membros da Junta de Freguesia: ---------------------------------------------------------Gabriel da Silva Pereira, Presidente da Junta de Freguesia do Estreito de José
Rui Abreu Pita, Secretário da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de
Lobos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Graça da Conceição Figueira de Barros, Tesoureira da Junta de Freguesia do
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Estreito de Câmara de Lobos. ----------------------------------------------------------------Élvio Eduardo Gonçalves dos Santos, Vogal da Junta de Freguesia do Estreito
de Câmara de Lobos. ---------------------------------------------------------------------------Ausências: ----------------------------------------------------------------------------------------Verificou-se não estar presente o membro Manuel Elmino da Silva Figueira
(Coligação pela Mudança). --------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou
aberta a sessão, pelas dezanove horas. -----------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DI A---------------Foi presente, um pedido de suspensão de mandato do Sr. Amílcar Henriques
Figueira, membro e candidato à Assembleia de Freguesia pela lista do Partido
Popular, por um período de 12 meses, de acordo com o disposto no artigo 77.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, por motivos de ordem pessoal. Após a verificação da identidade e
legitimidade do substituto eleito à Assembleia de Freguesia: Cláudia Patrícia
Mendes Pita, residente no Caminho Velho da Marinheira, Entrada 1, n.º 2,
Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, Concelho de Câmara de Lobos,
portadora do Cartão de Cidadão com a ID CVIL n.º 13002931-9, válido até 0602-2019, procedeu-se à respetiva substituição, nos termos do artigo 77.º e n.º
1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------AT A DA SESS ÃO ANTERIOR: --------------------------------------------A ata da última Sessão Ordinária realizada em seis de dezembro de dois mil e
treze, foi submetida a votação sendo aprovada com onze votos a favor e uma
abstenção do membro Cláudia Patrícia Mendes Pita (CDS). ------------------------------------------------------------------ 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 janeiro a abril do corrente ano. ---------------------------------------------------------
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Foi dado a conhecer aos presentes, a atividade exercida pela Junta de
Freguesia entre o período de seis de dezembro de dois mil e treze e vinte e
quatro de abril de dois mil e catorze, o qual se encontra apenso à respetiva ata.
INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: -------------------------------------------O senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS-PP, usou da palavra
para alertar que deverá constar no plano e orçamento da junta de
freguesia

uma

verba

superior,

que

possa

salvaguardar

os

problemas sociais mais críticos da freguesia. Salientou dois casos:
o primeiro, à Rua Padre António Sousa da Costa, número 50-A,
onde uma família reside numa habitação sem condições mínimas
(água, luz e casa de banho); e o segundo à Travessa da Casa
Caída, número 9, onde reside a senhora Maria Cecília de Sá, a sua
moradia apresenta contínuas infiltrações de água através do teto,
que segundo os seus filhos e familiares, precisam apenas do
material ficando incumbidos da mão-de-obra. --------------------------Apresentou também algumas situações que requerem alguma
atenção por parte da Junta: na Rua Padre Manuel Carlos da Silva,
onde foram plantadas algumas árvores, que foram sujeitas a
vandalismo e algumas destruídas, sugerindo a sua replantação e
ao

mesmo

tempo

alertar

a

população

residente

necessidades de embelezamento destes espaços

para

as

comuns; no

Caminho Velho do Covão encontra-se com alguns buracos que
precisam de reparação; na Estrada José Avelino Pinto, Fajã das
Galinhas, todas as águas vão bater a uma grelha no final da
estrada (Largo da Fajã das Galinhas), e por isso esta situação
deve ser dada a devida atenção no sentido de averiguar qual a
possibilidade

de

arranjar

mais

um

escoamento

mais

acima,

evitando tanta quantidade de água para o mesmo local; e na
vereda desde o Caminho da Fonte até ao Caminho do Caldas
precisa de reparações. ------------------------------------------------------3

Questionou

ainda

qual

a

possibilidade

da

Câmara

Municipal

contratar um profissional na área de “Rocheiro”, para a limpeza
das escarpas do Concelho. -------------------------------------------------O senhor José Isidoro Gonçalves Ramos, MPT, usou da palavra,
questionando

sobre

os

assuntos

deixados

por

si

na

última

assembleia. Sabendo que alguns foram tratados, perguntou ao
senhor presidente da junta o ponto da situação dos que ainda não
foram. ---------------------------------------------------------------------------O senhor presidente da Junta tomou a palavra e salientou que os
trabalhos na Volta da Panelinha e na Vereda dos Canários estão
concluídos, e os restantes estão a ser tratados. -----------------------O senhor José Isidoro Gonçalves Ramos, tomou novamente a
palavra para o referir o seguinte: a necessidade de tapar a Levada
do Norte no sítio da Marinheira, possibilitando aos moradores uma
melhor passagem; a possibilidade de um novo caminho agrícola no
Caminho da Junqueira; a possibilidade do levantamento do raticida
na Junta de Freguesia.-------------------------------------------------------O senhor presidente tomou a palavra e respondeu que está afixado
na Junta de Freguesia que o levantamento do raticida deve ser
feito na GESBA, no Mercado Abastecedor do Funchal ou então no
Posto Agrário das Preces. Além disso o presidente aclarou que tem
ajudado alguns agricultores no levantamento das suas quantidades
de raticida, mediante apresentação do NIF. ----------------------------Por último, o senhor José Isidoro Gonçalves Ramos questionou a
situação

do

Programa

Comunitário

de

Ajuda

Alimentar

a

Carenciados: quais os critérios utilizados na seleção das famílias e
como é feita a distribuição. Qual a possibilidade de verificar casos
ocultos (pobreza envergonhada) por parte da Junta de Freguesia e
que possam ter acesso a este programa ou a outro apoio social. --A senhora Julieta Pereira de Faria Gonçalves, MPT, tomou a
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palavra e realçou que os pedidos solicitados na reunião anterior
foram concretizados por parte da Junta de Freguesia. Por isso, um
agradecimento

da

população.

Alertou

para

o

fato

de

serem

necessários arranjos na ponte do Ribeiro Real, a colocação de um
varandim na subida para a Rua Alferes Manuel Joaquim Lopes e a
reparação do varandim na Vereda da Vargem (escadas que dão
acesso ao Salão). ------------------------------------------------------------O senhor presidente usou da palavra para responder às questões
anteriores colocadas pelos membros da Assembleia. Quanto às
que foram colocadas pelo senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDSPP, respondeu que não tinha conhecimento relativamente às
situações sociais apresentadas e que irá verificar a situação. ------No que diz respeito à plantação de árvores nos jardins da Rua
Padre Manuel Carlos da Silva, tem conhecimento da falta de
civismo

por

parte

daqueles

que

destroem

continuamente

os

arranjos efetuados pelo Município. Irá averiguar com a Câmara
Municipal sobre qual será a melhor solução. Quanto ao Caminho
do Covão, o senhor presidente tem a informação de que o
Município irá proceder à retificação dos buracos da estrada. -------Relativamente ao problema/solução para o escoamento das águas
na Estrada José Avelino Pinto, Fajã das Galinhas, o senhor
presidente refere que não tem tido revindicações por parte dos
residentes da Fajã das Galinhas, aludindo que tem ultimamente
passado pelo sítio e questionado a população sobre os problemas
que querem ver resolvidos. -------------------------------------------------No que diz respeito à profissão de “Rocheiro”, disse que será
muito difícil a Câmara Municipal contratar pessoal nessa área, até
porque existe uma entidade regional com pessoal especializado, a
quem a Câmara Municipal já recorreu para esse tipo de serviço. --Seguidamente o senhor presidente respondeu às questões focadas
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pelo senhor José Isidoro Gonçalves Ramos, MPT. Sobre os
problemas sociais referidos, nomeadamente no que se refere a
casos de pessoas que não recebem apoio por parte do Programa
Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC) ou outro
apoio, o senhor presidente respondeu que a Junta de Freguesia
passará a disponibilizar quinzenalmente de uma Assistente Social
provinda da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que irá
atender e encaminhar da melhor forma todas as situações sociais
adversas. Esse atendimento terá início no dia sete de Maio,
prolongando-se por todas as quartas-feiras, entre as dez horas e
as doze horas. ----------------------------------------------------------------Seguidamente o senhor José Rui Abreu Pita, Secretário da Junta
de Freguesia, esclareceu como é feita a seleção das famílias
abrangidas

pelo

PCAAC,

este

ano

denominado

por

FEAC

(Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas). Todas
as famílias entregam a documentação exigida pelos serviços do
Instituto de Segurança Social da Madeira e pela Associação
promotora (ACRE), procedendo-se à sua capitação e consecutiva
aprovação ou não. Além disso, muitas famílias são atempadamente
sinalizadas

por

várias

entidades

da

freguesia

ou

concelho,

facilitando a discriminação processual. Por fim, ressaltou que
quando existem casos urgentes são diretamente encaminhados
para a Segurança Social ou para o Programa de Emergência
Alimentar. ----------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Apreciação e votação do Voto de Louvor a Marcos Freitas pela
conquista da Taça da Europa de Ténis de Mesa (apresentado pelo CDSPP). -------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado a conhecer aos presentes, a proposta do CDS-PP para o Voto de
Louvor ao atleta Marco Freitas pela conquista da Taça da Europa de Ténis de
Mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------6
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INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: -------------------------------------------O senhor José Isidoro Gonçalves Ramos, MPT, tomou a palavra e
referiu que concorda com o Voto de Louvor ao atleta Marco
Freitas, mas que será necessário o CDS-PP retificar o último
parágrafo do documento apresentado, afirmado que este politiza o
louvor em nome deste partido. Solicita alteração deste parágrafo,
no sentido de ser a Assembleia de Freguesia a congratular-se pelo
feito e consecutivo apreço em Voto de Louvor. ------------------------O senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS-PP, usou da palavra
para contrariar o senhor José Isidoro Gonçalves Ramos, referindo
que o documento apresentado apenas é uma proposta e que o
Voto de Louvor será deferido pela Assembleia. Não será a
policitação

que

determinará

o

Voto

de

Louvor,

mas

sim

a

deliberação da Assembleia, portanto veiculada por todos. ----------Seguidamente a Presidente da Assembleia colocou este ponto a votação,
sendo aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------Ponto 4 - Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas
do ano de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação do teor
seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------“Aprovado

por

maioria

com

sete

votos

a

favor

do

PSD

e

da

Coligação/Mudança, três abstenções (uma do CDS-PP e duas do MPT), e dois
votos contra (um do CDS-PP e um do MPT)”.---------------------------------INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: -------------------------------------------O senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS-PP, usou da palavra
para esclarecer a sua posição de voto: atendendo a que algumas
situações presentes no relatório serem incoerentes, apesar de
sobejamente faladas e alertadas. -----------------------------------------O senhor José da Silva Figueira, MPT, usou da palavra para
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esclarecer a sua posição de voto: não ter tido tempo suficiente
para analisar os documentos. ----------------------------------------------Ponto 5 - Aprovação da proposta de revisão orçamental. ------------------------Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação do teor
seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------“Aprovado por maioria com sete votos a favor do PSD e da Coligação/Mudança
e cinco abstenções do CDS-PP e do MPT”. ----------------------------------------------Ponto 6 - Apreciação e votação do inventário dos bens que constituem o
património desta freguesia. -----------------------------------------------------------------Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação do teor
seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------“Aprovado por maioria com sete votos a favor do PSD e da Coligação/Mudança
e cinco abstenções do CDS-PP e do MPT”. ----------------------------------------------Ponto 7 - Aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia. ------------Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes o Regimento da
Assembleia de Freguesia, foi o mesmo posto à discussão da qual resultaram
dúvidas nos seguintes pontos: no Artigo 11.º, alínea c) do ponto 1, e no Artigo
24.º, pontos 1 e 9; --------------------------------------------------------------------------------Posto isto, a Presidente da Assembleia retirou este ponto da ordem de
trabalhos. Depois dos pontos supracitados serem revistos e sujeitos a
verificação da sua legalidade, o Regimento será colocado à aprovação na
próxima sessão. ----------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa propôs à Assembleia que os pontos quatro,
cinco e seis, da Ordem do Dia fossem aprovados em minuta, tendo os mesmos
sido aprovados por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 ata que após lida e aprovada irá ser
devidamente assinada. -------------------------------------------------------------------------8
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PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
___________________________________
PRIMEIRO SECRETÁRIO
___________________________________
SEGUNDO SECRETÁRIO
___________________________________
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