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---------------------- ------ATA NÚMERO 04/2015-------------- ------------- 

Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de 

Câmara de Lobos, realizada a nove de dezembro de dois mil e 

quinze. ------------------------------------------ ------------------------- -------  

Ao nono dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, na Sede da 

Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, reuniu esta Assembleia, a 

fim de se realizar a quarta sessão ordinária do ano em curso. ---------------------- 

Presenças: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Emanuel da Silva Gonçalves, 1.º Secretário ----------------------------------------------- 

Juan Óscar de Sousa Abreu, 2.º Secretário ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

Pela Lista do CDS: ------------------------------------------------------------------------------ 

José Lídio Figueira Aguiar ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

José Isidoro Gonçalves Ramos ---------------------------------------------------------------- 

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

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 injustificadas: ---------------------------------------------------------------------
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Sandra Maria Ornelas Andrade / Mudança ------------------------------------------------- 

José da Silva Figueira / Independentes ----------------------------------------------------- 

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

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

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

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

A ata da última Sessão Ordinária realizada ao trigésimo dia do mês de 

setembro do ano dois mil e quinze foi submetida a votação, sendo aprovada 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------- 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 outubro a dezembro do corrente ano. ------------------------------------------------ 

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

Freguesia entre o período de um de outubro a nove de dezembro de dois mil e 

quinze, o qual se encontra apenso à respetiva ata. -------------------------------------- 

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

O senhor José Lídio Figueira Aguia r, CDS, usou da palavra para 

opinar sobre alguns valores presentes nas “Opções do Plano e da 

proposta de Orçamento para dois mil e dezasseis”, fazendo saber 

que, como em anos anteriores, irão manter a sua abstenção , 

porque exist irem sempre algumas dúvidas pontuais que são 

clarif icadas quando necessário, e também porque aquilo que tem 

sido sugerido pelos autarcas eleitos pelo CDS, verif ica -se que há 

sempre um esforço para tentar resolver. Pede que exista mais rigor 

na parte das “Funções Sociais” a exercer pe la Junta de Freguesia, 

indo ao encontro com os itens já anteriormente discutidos e 

fazendo cumprir todos os requisitos possíveis para que as pessoas 

possam ter e merecer a devida ajuda. ------------------------------------  
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O senhor José Isidoro Gonçalves Ramos, Independente,  usou da 

palavra para sugerir  que, a exemplo das sugestões deixadas nas 

reuniões preparatórias já feitas entre as respetivas juntas e a 

Câmara Municipal de Câmara de Lobos para a requalif icação dos 

centros de freguesia, que na reunião preparatória que irá ser feita 

com esta Junta de Freguesia sejam abordados os seguintes 

pontos: necessidade de um passeio na Rua Capitão Armando Pinto 

Correia, a partir do posto do correio (CTT); necessidade de colocar 

varandins nos muros do lado da ribeira na Rua do Calvário  e Rua 

do Damasqueiro. Abordou também para a necessidade de colocar 

um varandim numa Vereda da Rua da Achada (descida para o 

hipermercado Continente), assunto já falado na últ ima sessão 

ordinária. Questionou se os agricultores da Freguesia do Estreito 

de Câmara de Lobos serão contemplados com ajudas financeiras 

(anunciado pelo Secretário Regional da Agricultura através da 

impressa e também pela Ministra da Agricultura na visita feita à 

Região Autónoma da Madeira no ano de dois mil e catorz e), 

nomeadamente para traques de rega acima da levada do norte. 

Referiu que foi feita uma abordagem à Câmara Municipal de 

Câmara de Lobos por parte da Associação “Academia das Carnes” ,  

para uti l ização das instalações do vinho, na zona da Bela Vista,  

Freguesia de Câmara de Lobos,  sendo negada a cedência pelo 

motivo de estar previsto a construção de uma museu do vinho  

nesse local. Questiona se existe alguma contraproposta da Junta 

de Freguesia para que esse museu seja construído na Freguesia 

do Estreito de Câmara de Lobos. Por f im, abordou se exist irão 

novas saídas na via-rápida que está a ser feita para o Estreito de 

Câmara de Lobos. -------------------------------------------- -----------------   

A senhora Graça da Conceição Figueira de Barros, Tesoureira ,  

usou da palavra para esclarecer alguns pontos do documento 
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“Opções do Plano e da proposta de Orçamento para dois mil e 

dezasseis”. ---------------------------------------------------------------------   

O senhor presidente usou da palavra para responder às que stões 

colocadas pelos intervenientes. Quanto às questões apresentadas 

pelo senhor José Isidoro Gonçalves Ramos, Independente, 

respondeu que o projeto de requalif icação do centro da freguesia 

do Estreito de Câmara de Lobos será diferente daqueles que estão 

a ser implementados nas restantes freguesia do Concelho, 

implicando outro tipo de investimento. Serão convidadas a forças 

vivas da freguesia para apresentarem ideias para essa 

requalif icação. Em relação ao passeio na Rua Capitão Armando 

Pinto Correia, será efetuado antes dessa intervenção de 

requalif icação. Relativamente aos varandins  nos muros do lado da 

ribeira na Rua do Calvário e Rua do Damasqueiro, irá deixar essa 

questão na Câmara Municipal. O varandim na Vereda da Rua da 

Achada (descida para o hipermercado Continente), assunto já 

falado na últ ima sessão ordinária, já abordou os residentes desse 

local que indicaram não ser necessário essa intervenção. No 

entanto, irá falar diretamente com a pessoa com necessidade 

motoras e averiguar a situação. Relativamente aos tanques de 

rega acima da levada do norte, deixou um ofício à Secretaria que 

tutela essa área, sendo um assunto a analisar, nomeadamente, na 

recolha das águas excedentes da estação de águas do Covão. 

Quanto ao museu, discorda que seja feito fora da freguesia. Já 

propôs a construção num terreno no centro da freguesia, 

pertencente à Câmara Municipal, sendo a ideia aceite com 

entusiamo. A questão da via -rápida, referiu que a informação da 

Câmara Municipal é que irão ser repostas as veredas destruídas  e 

serão construídas as saídas devidamente identif icadas.  --------------  

Ponto 3 – Aprovação das Opções do Plano e da proposta de Orçamento 
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para 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes as Opções do Plano e 

da proposta de Orçamento para dois mil e dezasseis, o qual se encontra 

apenso a esta ata, foi tomada a deliberação do teor seguinte: ----------------------- 

 “Aprovada com oito votos a favor (PSD e Independentes) e três abstenções 

(Coligação / Mudança e CDS) ”. --------------------------------------------------------------- 

Ponto 4 – Aprovação do Mapa de Pessoal para 2016. ------------------------------ 

Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes o Mapa de Pessoal 

para dois mil e dezasseis, o qual se encontra apenso a esta ata, foi tomada a 

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

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

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 

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 e três 

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 

 

___________________________________ 

 


