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-------------------------------ATA NÚMERO 01/2012---------------------------- 
Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de 
Câmara de Lobos, realizada a dezanove de abril de dois mil e 
doze.--------------------------------------------------------------------------------- 

Ao décimo e nono de abril de dois mil e doze, na Sede desta Autarquia, reuniu a 

Assembleia de Freguesia, a fim de se realizar a primeira 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 

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: ------------------------------------------------------------------------------ 
Verificou-se não estar presente o Senhor, José Isidoro Gonçalves, MPT. -------------
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Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou aberta 

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

--------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------- 
Foi presente, um pedido de renúncia de mandato da Sr.ª Maria Fátima Rodrigues 

Ferreira, membro da Assembleia de Freguesia pela lista do MPT – Partido da 

Terra, de acordo com o disposto no artigo 76.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: José da Silva Figueira, residente na Vereda do Jordão, 

n.º 8, Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, Concelho de Câmara de Lobos, 

portador do Bilhete de Identidade n.º 9964308, válido até 22-11-2016, procedeu-se 

à respectiva substituição, nos termos do artigo 76.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. ----------------------------------------------------------------------------------- 

ATA DA SESSÃO ANTERIOR: ------------------------------------------------- 
A ata da última Sessão Ordinária realizada em nove de dezembro de dois mil e 

onze foi aprovada por maioria com doze votos a favor e uma abstenção. ------------- 
INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: ----------------------------------------------- 
O senhor Dany Frei tas, PSD, usou da palavra para apresentar um 

voto de louvor ao atleta madeirense Marcos Frei tas, conforme 

documento em anexo. ----------------------------------------------------------- 

O senhor Amílcar Figueira, CDS-PP, usou da palavra para apresentar 

um voto de louvor ao atleta madeirense Marcos Frei tas, conforme 

documento em anexo. ----------------------------------------------------------- 

O senhor Amílcar Figueira, CDS-PP, usou da palavra ainda para 

apresentar um voto de pesar ao músico e cidadão madeirense 

Quintino Dinarte Pestana, conforme documento em anexo. -------------- 

O senhor Amílcar Figueira, CDS-PP, continuou a usar da palavra para 

protestar contra o encerramento do centro intergeracional que existia 

na freguesia.------------------------------------------------------------------------ 
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Para finalizar, o senhor Amílcar Figueira, CDS-PP, questionou o 

senhor presidente se tinha alguma informação sobre a fal ta de 

i luminação na Rua Padre Manuel Carlos da Si lva e comunicou que na 

Rua António Prócoro Macedo de Júnior após a porta 100 existe fal ta 

de visibi l idade devido a fal ta de iluminação, provavelmente devido a 

lâmpadas queimadas.------------------------------------------------------------- 

O senhor Narciso Ornelas, PS, usou da palavra para informar que na 

Travessa do Cachadinha ainda não foi  arranjada nem colocado o 

corrimão e que este assunto já foi  trazido em reuniões anteriores.----- 

O senhor Narciso Ornelas, PS usou da palavra para apresentar um 

voto de saudação aos trabalhadores do Estrei to de Câmara de Lobos,  

e um voto de congratulação do 38º aniversário do 25 de Abril , e um 

voto de louvor ao atleta madeirense Marcos Frei tas conforme 

documentos em anexo.-----------------------------------------------------------  

O senhor Gregório Câmara, PSD usou da palavra para sol ici tar a 

colocação de 2 espelhos à entrada da Estrada das Romeiras, próximo 

à Escola, visto já se encontrarem partidos, apesar de terem sido 

colocados há pouco tempo.------------------------------------------------------ 

O senhor presidente da Junta de Freguesia, Adelino Gonçalves usou 

da palavra para informar que os idosos que frequentavam o centro 

intergeracional i rão ser integrados no Centro Comunitário Vi la Viva. 

Sobre a i luminação da Rua Padre Manuel Carlos da Si lva, o 

presidente informou que i rá novamente questionar a CMCL.------------- 

A Presidente da Mesa propôs que se juntassem os 3 votos de louvor  

ao atleta madeirense Marcos Frei tas num só, o que não levantou 

oposição dos presentes.---------------------------------------------------------- 

Votação do Voto de Louvor “Ao Atleta madeirense Marcos Freitas” --------------
apresentado pela Assembleia de Freguesia ------------------------------------------------  

“Aprovado por unanimidade.” ----------------------------------------------------------------------- 
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Votação do Voto de Pesar “Ao músico e cidadão Quintino Dinarte Pestana” 
apresentado pelo CDS PP --------------------------------------------------------------------  

“Aprovado por unanimidade.” ----------------------------------------------------------------------- 

Votação do Voto de Saudação “Aos Trabalhadores do Estreito de Câmara de 
Lobos” apresentado pelo PS --------------------------------------------------------------------  

“Aprovado por unanimidade.” -----------------------------------------------------------------------  

Votação do Voto de Congratulação “38º Aniversário do 25 de Abril” 
apresentado pelo PS------------------------------------------------------------------------- 

“Recusado com 2 votos a favor do PS, 2 votos contra do MPT, 5 votos contra do 

PSD e 2 abstenções do CDS-PP e 1 abstenção do PSD.” ---------------------------------  

------------------------------------------- ORDEM DO DIA ------------------------------------------- 
Ponto 1 – Apreciação da informação do Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia acerca da atividade exercida pela Junta, durante o período de 10 
de dezembro de 2011 a 19 de abril do corrente ano;------------------------------------- 
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 às mondas e 

limpezas, foram efectuados nas seguintes veredas/caminhos: Vereda da Levada 

do Norte, Vereda da Travessa do Calvário, Caminho do Pico do Covão, Vereda da 

Vargem, Vereda da Ponte do Roque, Vereda das Nespereira, Caminho das 

Fontes, Travessa 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: pavimentação da Entrada n.º 2 da Rua das Vinhas com a 

extensão de 60 metros, desvio das águas de um pequeno ribeiro na Estrada 

Municipal da Quinta de Santo António e pavimentação e reparação dos degraus ao 

Caminho do Lombo, Casa Caída. Quanto ao Lazer e Cultura a JF construiu o 

presépio e organizou o Carnaval de 2012. Quanto a procedimentos administrativos 

foram passados 1 termo de justificação administrativo, 144 atestados e certidões, 

40 ofícios, 15 certificações de agregados familiares, 180 registos e despacho de 

correspondência. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 2 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 
ano de 2011;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Lídio Aguiar, CDS-PP usou da palavra para afirmar que o CDS-PP iria 

votar contra os documentos de prestação de contas do ano de 2011 conforme 

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

O senhor Gonçalo Simão, PS usou da palavra para informar que o PS iria se 

abster neste ponto conforme declaração de voto em anexo. ------------------------------ 

Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada as deliberações do teor 

seguinte-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documentos de prestações de contas 2011 ----------------------------------- 
“Aprovado por maioria com 8 votos favoráveis do PSD e MPT, e 2 abstenções do 

PS e 2 votos contra do CDS-PP”. ----------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 – Aprovação da proposta de revisão orçamental------------------------------ 
Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação do teor 

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

Proposta de Revisão Orçamental -------------------------------------------------------------- 

“Aprovado por maioria com 8 votos favoráveis do PSD e MPT, e 4 abstenções do 

CDS-PP e PS”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 4 – Apreciação e votação do Inventário dos bens que constituem o 
património desta freguesia. ------------------------------------------------------------------- 

“Aprovado por unanimidade com os votos favoráveis de todas as bancadas”. ------- 

A Senhora Presidente da Mesa propôs à Assembleia que os pontos dois, três e 

quatro, 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 e trinta minutos. De tudo 

para constar se lavrou a presente acta que após lida e aprovada irá ser 

devidamente assinada. ---------------------------------------------------------------------------  
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PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

 

_____________________________ 

PRIMEIRO SECRETÁRIO 

 

___________________________________ 

SEGUNDA SECRETÁRIA 

 

___________________________________ 

 

 

 


