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---------------------------ACTA NÚMERO 04/2010------------------------------ 
Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de 
Câmara de Lobos, realizada a três de Dezembro de dois mil  e 
dez.----------------------------------------------------------------------------------- 

Ao terceiro dia de Dezembro de dois mil e dez, na Sede desta Autarquia, reuniu a 

Assembleia de Freguesia, a fim de se realizar a quarta sessão ordinária do ano de 

dois mil e dez, 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 

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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausências: ------------------------------------------------------------------------------ 
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Verificou-se não estar presente a Senhora, Maria Fátima Rodrigues Ferreira, do 

MPT, considerando-se justificada a sua falta. -------------------------------------------------- 

Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou aberta 

a sessão, pelas vinte horas. --------------------------------------------------------------------- 

--------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------- 
ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: ----------------------------------------------- 
A acta da última Sessão Ordinária realizada em vinte e três de Setembro de dois 

mil e dez foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------- 
INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: ----------------------------------------------- 
O senhor José Isidoro, MPT, usou da palavra para pedir a reposição 

de um muro na Travessa da Marinheira na Estrada Nova do Castele jo 

próximo à ponte, visto que parte desse muro caiu aquando do 

temporal . Recomendou que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos 

(CMCL) seja mais rápida na l impeza das quebradas na Estrada da 

Fajã das Gal inhas. Recomendou ainda que haja mais pol iciamento na 

freguesia para que se evi te assal tos, principalmente nesta al tura em 

que os reformados recebem pensões a dobrar. ----------------------------- 

O senhor José Isidoro, MPT, propôs ainda a criação de um grupo de 

trabalho com os membros da Assembleia de Freguesia sendo estas 

reuniões não remuneradas, não trazendo custos para a Junta de 

Freguesia (JF). Estas reuniões servir iam para complementar as 4 

reuniões anuais previstas da Assembleia de Freguesia e teriam como 

objectivo debater problemas da freguesia. ---------------------------------- 

O senhor Lídio Aguiar, CDS-PP, usou da palavra para sugerir que 

aquando da reconstrução de muros nas veredas, se uti l ize a pedra e 

não o betão preservando o aspecto estético. Esta reconstrução 

poderia ser efectuada apelando aos populares e/aos donos dos 

terrenos, com a devida orientação poupando-se assim algum dinheiro. 

Questionou ainda o senhor Presidente da Junta de Freguesia sobre o 

estado do pedido dos cinco beneficiários do Subsídio Social  de 
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Emprego referido na úl t ima reunião, para real izarem trabalhos de 

l impeza em caminhos e veredas. ---------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia começou por informar que iria ser 

efectuada a limpeza da Estrada da Fajã das Galinhas. ------------------------------------- 

-------------------------------------------- ORDEM DO DIA ------------------------------------------ 
Ponto 1 – Apreciação da informação do Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia acerca da actividade exercida pela Junta, durante o período de 
Outubro a Dezembro do corrente ano -------------------------------------------------------- 

Foi dado a conhecer aos presentes a actividade administrativa realizada pela 

Junta durante o período de 7 de Junho a 23 de Setembro de 2010, nomeadamente 

mondas e limpezas: Vereda da Rocha, na Travessa da Rocha, no Caminho da 

Rocha Alta, Estrada José Ângelo Pestana de Barros, Ladeira do Cabo Podão e 

Travessa da Marinheira. No que diz respeito a pavimentação foi realizada a 

pavimentação de cerca de 150 metros na Entrada 5 do Caminho do Lombo do 

Galo, cerca de 60 metros na Vereda do Rosal, 50 metros na Travessa do Cabo 

Podão e o arranjo do muro de protecção para as águas pluviais na Entrada 5 da 

Estrada João Gonçalves Zarco. ----------------------------------------------------------------- 

No que diz respeito a fornecimento de material (com a colaboração dos munícipes 

com a mão-de-obra), foram cedidos areia, gravilha e cimento na Vereda da Fajã 

das Galinhas, na Entrada n.º 1 da Azinhaga do Padre José Figueira Ornelas e 

muro de suporte na Fundação D. Jacinta de Ornelas. Foram ainda colocados 60 

metros de varandins na Vereda do Rosal e outros 60 metros na Rua António 

Prócoro de Macedo de Júnior na zona da Escola da Vargem. ---------------------------- 

Na área do Lazer e Cultura a Junta de Freguesia construiu o presépio no exterior 

do Centro Cívico. --------------------------------------------------------------------------------------

No que concerne a atribuição de subsídios foram atribuídos 1130€ a Banda 

Recreio Camponês (comemoração do centenário), 150€ de apoio aos alunos 

finalistas da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito, 180€ a alunos 

carenciados da Escola do Covão, 500€ de apoio para a impressão do jornal da 

Escola do Covão e 1118€ para a Festa de Natal dos alunos das Escolas do 1º 
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ciclo do Estreito. ---------------------------------------------------------------------------------------

No que diz respeito a procedimentos administrativos, foram realizados 3 termos de 

justificação administrativos, 127 atestados e certidões, 57 ofícios, 200 certificados 

de agregados familiares e 229 registos e despacho de ocorrência. ---------------------- 

Ponto 2 – Aprovação das Opções do Plano e da proposta de Orçamento para 
2011  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para começar a 

informar que a Junta de Freguesia viu o seu orçamento reduzido em 12000€ por 

parte do Fundo de Financiamentos de Freguesias (FFF), e 5000€ por parte da 

Câmara Municipal de Câmara de Lobos (CMCL). Assim a Junta de Freguesia (JF) 

vê de uma assentada o seu orçamento reduzido em 17000€ relativamente ao 

orçamento de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente comunicou que a JF tentou reduzir as despesas, 

exceptuando as despesas relativamente as obras. Assim o Executivo tentou 

reduzir as despesas correntes, como por exemplo as despesas relacionadas com 

a Festa das Vindimas. Concluiu informando que o Orçamento dispõe de uma 

verba prevista de 7400€ para as remunerações relativas aos membros das mesas 

de voto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor José Isidoro, MPT usou da palavra para afirmar que a redução de 

17000€ no Orçamento por vias dos cortes do FFF e da CMCL acaba por fazer falta 

à actuação da JF, afirmando que a culpa é do Governo da República que prefere 

financiar empresas falidas como a TAP ou a REFER, do que financiar às Juntas de 

Freguesia que estão próximos do povo. --------------------------------------------------------- 

O senhor Narciso Ornelas, PS, usou da palavra para informar a intenção de voto 

contra do Partido Socialista às Opções do Plano apresentado, conforme 

declaração de voto em anexo. --------------------------------------------------------------------- 

O senhor Lídio Aguiar, CDS-PP, usou da palavra para informar que o CDS-PP iria 

votar contra o Orçamento 2011, tal como apresenta na declaração de voto em 

anexo, referindo que esta posição de votar contra é um favor ao PSD e que a 

oposição deveria dar um sinal a CMCL, que está a castigar o PSD por não ter 
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maioria na Assembleia. Referiu ainda que a única obra visível é a Via Rápida para 

o Jardim da Serra, que deve ter sido reivindicada pelo Presidente da Junta de 

Freguesia do Jardim da Serra. Acrescentou ainda que não tem nenhuma razão de 

queixa do trabalho da JF, que esta JF apresenta abertura para todas as situações 

indicadas pelo CDS-PP nas reuniões desta Assembleia, reforçando que mais de 

60% do que o CDS-PP apresenta nestas reuniões a JF acaba por executar. 

Concluiu reforçando que nada tem a apontar ao trabalho desta JF, referindo que o 

CDS-PP chumba o Orçamento para marcar uma posição na CMCL, para que esta 

olhe doutra forma esta JF. -------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta usou da palavra para referir que a posição do CDS-

PP em votar contra o Orçamento para castigar a CMCL, deveria ser feita por parte 

do Vereador eleito pelo CDS-PP na CMCL e não na JF. Comunicou ainda que a 

Via Rápida para o Estreito foi uma reivindicação dos dirigentes do PSD do Estreito, 

e que somente mais tarde é que se decidiu acrescentar uma Via Expresso até ao 

Jardim da Serra. Referiu ainda que a Junta de Freguesia tem pressionado a CMCL 

para obter o máximo de apoios, não só em termos monetários mas também em 

materiais de construção civil. ----------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Mesa, Graça Barros, usou da palavra para esclarecer algumas 

nuances do próprio Plano de Investimentos. --------------------------------------------------- 

O senhor Gonçalo Simão, PS, usou da palavra para dar a conhecer a posição de 

voto contra do PS relativamente ao Orçamento, conforme declaração de voto em 

anexo, reforçando o corte de verbas do Governo Regional à CMCL, referindo 

ainda que não concorda com o aumento das despesas em aquisição de bens e 

serviços, indicando que o PS não aceita este Orçamento porque não indica 

esforço no corte das despesas. -------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente usou da palavra para comunicar que o PS está mal 

esclarecido em relação ao Orçamento da JF, reforçando que há um aumento da 

despesa de 7438€, para serem efectuados os pagamentos relativos aos membros 

das mesas de voto para as eleições previstas para 2011. -------------------------------- 

Ainda sobre este ponto, o senhor José Isidoro usou da palavra para apresentar 
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uma declaração de voto do MPT relativa a este ponto, conforme documento em 

anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação do teor 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opções do Plano e proposta de Orçamento para 2011 --------------------------------- 
“Aprovado por maioria com 6 votos favoráveis do PSD, 2 abstenções do MPT e 4 

votos contra do CDS-PP e PS. ------------------------------------------------------------------ 

Ponto 3 – Aprovação do Mapa de Pessoal para 2011 ---------------------------------- 

Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação do teor 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mapa de Pessoal para 2011 -------------------------------------------------------------------- 
“Aprovado por unanimidade com os votos favoráveis de todas as bancadas”--------- 
A Senhora Presidente da Mesa propôs à Assembleia que os pontos dois e três, 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 acta que após lida e aprovada irá ser devidamente assinada. ----  

 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

 

_____________________________ 

PRIMEIRO SECRETÁRIO 

 

___________________________________ 

SEGUNDA SECRETÁRIA 

 

___________________________________ 

 


