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 04/2012-------------------------------Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos, realizada a seis de dezembro de dois mil e
doze.--------------------------------------------------------------------------------Ao sexto dia de dezembro de dois mil e doze, na Sede desta Autarquia, reuniu a
Assembleia de Freguesia, a fim de se realizar a quarta sessão ordinária do ano de
dois mil e doze, 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. ------------------------------------------------------------------------------------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. -------------------------------------------------------------------------------------------------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-------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ------------------------------------------------O senhor Pedro Tiago dos Santos, residente no Caminho Velho do
Castelejo usou da palavra para solicitar um muro de suporte no
Caminho Velho do Castelejo de forma a prevenir deslizamentos de
terra. -------------------------------------------------------------------------------A senhora Maria Noémia, residente na Vereda da Passada, Garachico
usou da palavra para solicitar o asfaltamento e colocação de rede
elétrica na referida vereda. ----------------------------------------------------A senhora Maria Glória, residente no Caminho do Estreitinho usou da
palavra para solicitar apoio para a construção de uma parede na sua
propriedade. ----------------------------------------------------------------------O senhor presidente usou da palavra para informar aos presentes que
todos os assuntos trazidos pela população a esta reunião são da
competência da CMCL. Informou ainda que irá informar a CMCL
destes assuntos, e que os presentes poderiam apresentar estes
problemas na próxima Assembleia Municipal.------------------------------INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: ----------------------------------------------O senhor Narciso Ornelas, PS usou da palavra para questionar como
se

encontra

a

situação

das

famílias

afetadas

pelo

temporal,

principalmente os moradores da Estrada do Brasileiro. Questionou
ainda quando seriam asfaltadas as estradas da freguesia. Referiu
ainda que estão a ocorrer descargas de terra na Estrada do Lombo da
Casa Caída. Finalizou a sua intervenção referindo que existem
poucas atividades de forma a promover a vinda de novos visitantes à
freguesia. --------------------------------------------------------------------------O senhor José Isidoro, MPT, usou da palavra para saudar a vinda da
população à Assembleia de Freguesia. Relembrou alguns problemas
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da freguesia que já apresentou em reuniões anteriores como por
exemplo o corrimão na Vereda dos Canários, corrimão na Vereda do
Cabouco, o escoamento das águas da Ladeira do Fôro, entre outros.-O senhor Lídio Aguiar, CDS-PP, usou da palavra para relembrar que
na descida do Covão existiam antes 3 pontos de escoamento de água
e que com a nova estrada deixaram de existir, complicando a vida dos
moradores dessa estrada aquando de chuvas fortes. --------------------O senhor José Figueira, MPT usou da palavra para referir que deixou
de existir um desvio de águas no Caminho dos Lavadouros. -----------O senhor presidente usou da palavra para referir que a CMCL fez
uma série de limpezas nas habitações afetadas pelo temporal. A
família mais afetada pediu apoio para algumas obras na habitação,
mas devido à dimensão encaminhou-a para a CMCL.---------------------O tesoureiro da JF, Rui Pita explicou aos presentes como será
atribuída

a

verba

dos

2000€

na

ajuda

aos

medicamentos

a

carenciados. As famílias serão selecionadas pela Segurança Social.-A ata da reunião do dia 21 de Junho de 2012 foi aprovada por
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião anterior. ----------------------------------------A ata da última Sessão Ordinária realizada em vinte de setembro de dois mil e
doze foi aprovada por maioria, com votos a favor de todos os membros da
Assembleia à exceção de um voto do MPT. ---------------------------------------------------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
julho a setembro do corrente ano nomeadamente construção de um muro de
suporte de terras e reparação do pavimento no Caminho do Lombo da Quinta de
Santo António. No que diz respeito às mondas e limpezas foram efetuadas na
Vereda da Casa Caída, Travessa da Casa Caída, Vereda do Lombo da Casa
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Caída, Vereda da Fonte da Avó, Vereda do Cabo Podão do Simão e Caminho do
Cabo Podão. Foi fornecido material para a construção de um muro de suporte dos
terrenos na Azinhaga Padre José Figueira de Ornelas e para a reparação de um
muro na Vereda da Levada Saraiva no Castelejo. -------------------------------------------No que concerne ao Lazer e Cultura foi iniciada a construção do presépio de natal.
Foram dados apoios para as Festas de Natal das Escolas Primárias e da
Fundação D. Jacinta de Ornelas e para aquisição de livros a alunos carenciados. -Quanto a procedimentos administrativos foram passados 165 atestados e
certidões, 58 ofícios, 45 certificações de agregados familiares, 164 registos e
despacho de correspondência. -------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Aprovação das Opções do Plano e da proposta de Orçamento para
2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da JF usou da palavra para comunicar que há uma redução das
receitas no orçamento da JF. Referiu ainda que a JF apresenta uma situação
estável, afirmando que não apresenta dívidas a fornecedores. --------------------------O senhor José Isidoro MPT usou da palavra para referir que o orçamento é
complicado devido a conjuntura atual. Verificou ainda que após o pagamento dos
salários aos funcionários, a remuneração aos autarcas pouco fica para
investimento. Verificou ainda a receita da JF nos últimos anos referindo que em
2009 a JF recebeu cerca de 153 000€, em 2010 cerca de 142 000€, 2011 cerca de
137 000€, em 2012 cerca de 120 000€ e em 2013 receberá cerca de 120 000€. ---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 pontos, foi tomada as deliberações do teor
seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------Opções do Plano e proposta de Orçamento para 2013 --------------------------------“Aprovado por maioria com 6 votos favoráveis do PSD, 3 abstenções do MPT e 4
votos contra do CDS-PP e PS. ---------------------------------------------------------------4
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Ponto 4 – Aprovação do Mapa de Pessoal para 2013 ---------------------------------Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada as deliberações do teor
seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------Mapa de Pessoal para 2013 -------------------------------------------------------------------“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 com 9 votos
favoráveis do PSD e do MPT e 4 abstenções do CDS-PP e PS. -------------------------------------------------------------- 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. -------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
___________________________________
PRIMEIRO SECRETÁRIO
___________________________________
SEGUNDA SECRETÁRIA
___________________________________
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