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------------------------------------- ATA NÚMERO 01/2017 ----------------------------------- 

Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de Câmara de 

Lobos, realizada a vinte de abril de dois mil e dezassete. ------------------------- 

Ao vigésimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezassete, 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: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Pela Lista do PSD: ------------------------------------------------------------------------------- 

Maria Fernanda Figueira da Silva Caldeira, Presidente --------------------------------- 

Emanuel da Silva Gonçalves, Primeiro Secretário --------------------------------------- 

Juan Óscar de Sousa Abreu, Segundo Secretário --------------------------------------- 

Ana Maria Abreu de Jesus ----------------------------------------------------------------------

Francisco Alberto dos Reis Figueira ----------------------------------------------------------

Fátima Paulina Pita Henriques ----------------------------------------------------------------- 

Independentes: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Julieta Pereira de Faria Gonçalves ----------------------------------------------------------- 

Pela Lista da Coligação / Mudança -------------------------------------------------------- 

Maria Zélia da Silva Santos --------------------------------------------------------------------- 

Élvio Edgar Abreu de Faria --------------------------------------------------------------------- 

Pela Lista do CDS: ------------------------------------------------------------------------------ 
José Lídio Figueira Aguiar ---------------------------------------------------------------------- 

Cláudia Patrícia Mendes Pita ------------------------------------------------------------------ 

Membros da Junta de Freguesia: ---------------------------------------------------------- 

Gabriel da Silva Pereira, Presidente --------------------------------------------------------- 

José Rui Abreu Pita, Secretário --------------------------------------------------------------- 

Graça da Conceição Figueira de Barros, Tesoureira ------------------------------------ 

Élvio Eduardo Gonçalves dos Santos, Vogal ---------------------------------------------- 

Alexandre Emanuel Marques Figueira, Vogal --------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausências justificadas: ---------------------------------------------------------------------- 

João de Olim Júnior e José da Silva Figueira, Coligação/Mudança------------------ 

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

aberta a sessão, pelas dezanove horas. ---------------------------------------------------- 

--------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------ 

Foi presente um pedido de renúncia de mandato pelo senhor Nuno Alexandre 

Fernandes de Jesus, o qual se encontra apenso à respetiva ata, membro 

candidato à Assembleia de Freguesia pela lista da Coligação Mudança, sendo 

substituído pelo eleito Élvio Edgar Abreu de Faria. -------------------------------------- 

----------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------------- 

ATA DA SESSÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------- 

Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes a ata da última Sessão 

Ordinária realizada ao décimo segundo dia do mês de dezembro do ano dois 

mil e dezasseis, foi a mesma submetida a votação, sendo aprovada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 – Apreciação da informação do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia acerca da atividade exercida pela Junta, durante o período de 

dezembro de dois mil e dezasseis a abril do corrente ano. ----------------------- 

Foi dado a conhecer aos presentes, a atividade exercida pela Junta de 

Freguesia entre o período de treze de dezembro do ano dois mil e dezasseis a 

vinte de abril do ano dois mil e dezassete, o qual se encontra apenso à 

respetiva ata. --------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: ------------------------------------------------------------- 

O senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS, usou da palavra para focar os 

seguintes aspetos: colocação de uma parte de varandim na Travessa dos 

Canários, dando continuidade à existente; necessidade de reparar os degraus 

na Vereda do Jogo da Bola; intervenção no muro à Rua Alferes Manuel 

Joaquim Lopes, para que as águas não invadam as habitações; no início da 

Rua Alferes Manuel Joaquim Lopes, sítio da Panasqueira, requer a limpeza das 

adufas; no final dessa mesma rua, chegando à Capela de Santa Maria Gorete, 

será necessário providenciar a repavimentação do asfalto; no Pico do Covão, à 
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Rua Padre Manuel Carlos da Silva, requer uma limpeza dos muros acima da 

via pública; questiona se existem projetos definidos para a antiga escola da 

Fajã das Galinhas; por fim, e de acordo com as intervenções do senhor 

Marcelino e do senhor José Manuel na última reunião ordinária, questiona se 

será feita a correção do pavimento na Rampa dos Barreiros. ------------------------- 

O senhor presidente usou da palavra para responder às questões colocadas: 

não será possível arranjar o varandim na Travessa dos Canários, uma vez que 

o local a ser colocado é de domínio privado; os degraus na Vereda do Jogo da 

Bola serão prontamente reparados; relativamente às intervenções nas Ruas 

Alferes Manuel Joaquim Lopes e Padre Manuel Carlos da Silva, salienta que irá 

transmitir à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, entidade responsável pela 

manutenção destas vias públicas; no que diz respeito à correção do pavimento 

na Rampa dos Barreiros, foi solicitado parecer técnico ao Município, sendo 

aferido que o pavimento que está colocado é o mais adequado. -------------------- 

Ponto 3 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas 

do ano de 2016 ----------------------------------------------------------------------------------- 

Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes os documentos de 

prestação de contas do exercício de dois mil e dezasseis, foi tomada a 

deliberação do teor seguinte: ------------------------------------------------------------------ 

 “Aprovada por maioria com sete votos a favor: seis do PSD e um 

Independente; e quatro abstenções: dois votos do CDS-PP e dois da 

Coligação/Mudança”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 4 – Apreciação e votação do inventário dos bens que constituem o 

património desta freguesia ------------------------------------------------------------------- 

Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes o inventário dos bens 

que constituem o património da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, foi 

tomada a deliberação do teor seguinte: ----------------------------------------------------- 

 “Aprovada por unanimidade”. ----------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 – Aprovação da 1.ª revisão orçamental para o ano de 2017. ---------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes a primeira revisão 

orçamental para o ano de dois mil e dezassete foi tomada a deliberação do teor 

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

 “Aprovada por maioria com sete votos a favor: seis do PSD e um 

Independente; e quatro abstenções: dois votos do CDS-PP e dois da 

Coligação/Mudança”. ----------------------------------------------------------------------------- 

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 unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------- ENCERRAMENTO ----------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Senhor Presidente da Assembleia de 

Freguesia deu por encerrada a sessão, pelas dezanove horas e quarenta 

minutos. De tudo para constar se lavrou a presente ata que após lida e 

aprovada irá ser devidamente assinada. ---------------------------------------------------- 

 

 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

 

___________________________________ 

 

 

PRIMEIRO SECRETÁRIO 

 

___________________________________ 

 

SEGUNDO SECRETÁRIO 

 

___________________________________ 

 

 

 


