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ASSEMBLEIA de FRECUESIA da

CAMACHA
Ì"luniciprc'1e Santa Iruz I l'4adeira

ATANO87
Aos vinte e nove dias do mês de.lunho de dois mil e vinte e um reuniu na Sala de

Audiência do EdifÍcio-Sede da Associação Desportiva da Camacha, em sessão
ordinária, a Assembleia de Freguesia da Camacha, presidida por Óscar Leandro
Rodrigues Ornelas, Rosa Maria dos Santos Gonçalves, primeira secretária,
Cândida Maria de Jesus Andrade, segunda secretária e ainda os vogais Michele
Martins, Sofia Cristina Gouveia Fernandes, José David Andrade Gonçalves,
lnácio Alexandre Melim Fernandes, José LuÍs Fernandes de Freitas, Emanuel
Domingos dos Santos Freitas, Hugo André Ferreira Carvalho e Paulo Alexandre
Henriques de Góis,---

Estiveram ainda presentes nesta sessão os seguintes membros do Órgão
Executivo; Pedro Damiâo Barreto Fernandes, Presidente, Mário Frederico
Quintal Teixeira, Tesoureiro, e ainda os Vogais André Filipe Belim Teixeira e
Sonia Cristina Freitas Castanha.
Não compareceram a esta sessão, pelo Partido Social Democrata, os vogais Jose

Humberto Soares Andrade e Hélder Dinis Nunes da Silva,-

Esta sessão teve a seguinte ordem de trabalhos:--------A, Período antes da Ordem do dia-----

-----0 Presidente da Assembleia, Óscar Ornelas, dá inÍcio a reunião com a
leitura de uma mensagem enviada por correio eletrónico, remetida pelo Sr,
Orlando Quintal Gouveia, onde explica o seu regresso sem qualquer funÇão na
Junta. lnforma que esta situação deveria ter sido dada a conhecer a Assembleia

antes de qualquer decisâo. Referiu ainda que acha uma grande falta de
consideração ter recebido a informação através do Secretário Orlando Gouveia e
não por parte do Executivo desta Junta
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Ponto 4. ApreciaÇão e votação da Primeira Alteração Modificativa ao
Orçamento de 2021

-----0 Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, óscar Ornelas,
propôs à votaÇâo, a Primeira Alteração Modificativa ao Orçamento de 2021,
sendo a mesma aprovada com oito votos a favor e duas abstenÇÕes das vogais
do Partido Social Democrata, Sofia Fernandes e Michele Martins,---

Ponto 5, Outros assuntos de interesse----------

----A Vogal, Sofia Fernandes, questionou sobre o ponto de situaÇão
coorganização do Camacha

T

da

rail 2021

-----0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes,

explica como se

processa o regulamento para os eventos, afirmando que é uma coorganização

com a Casa do Povo da Camacha, através da SecÇão Desportiva, com o intuito
primordial de se proporcionar um evento de excelência aos participantes, de

forma

a que a

beneficiada.-

--

--

Freguesia da Camacha,

-----

no seu todo,

seJa reconhecida e

-

-----O Vogal, lnácio Fernandes, alertou que na entrada do Ca_1ado, deveria ser
contruÍdo um muro de proteção a queda de pedras, bem como se deveria
proceder ao asfaltamento da via de trânsito. lnformou igualmente que a Escola
existente no Palheiro Ferreiro, cedida a Câmara Municipal de Santa Cruz pela
Secretaria Regional de Educação, foi, no dia um de maio do corrente ano,
visitada pelo Dr. Pedro Calado e pelo Presidente do Clube Desportivo 1.0 de Maio,
onde, pelos vistos, parece que se vislumbra a realizaçãto de uma empreitada de
beneficiaÇão do estabelecimento para outros fins desconhecidos atualmente,
Por último, o Vogal, lnácio Alexandre Fernandes, questionou se o Executivo
pretende proceder a alguma obra de beneficiaÇão no fontenário existente no
Palheiro Ferreiro, que foi cedido à população das zonas altas de São Gonçalo,----

-----0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, mencionou

que

desconhece por completo a existência dessa cedência à Câmara Municipal de
Santa Cruz, e que tomará as devidas diligências para apurar de quem é a
responsabilidade efetiva desse estabelecimento de ensino inativo,
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-----0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, em resposta à
Vogal, Michele Martins, referiu que recebeu a informação, por parte do Tribunal

da Comarca da Madeira, que as medidas de coação do Sr. Orlando Gouveia,
caÍram por terra, sendo que pode frequentar livremente o respetivo espaço.
Ref,orça, por último, que esta foi uma decisão difÍcil de tomar, sendo uma das
mais difÍceis da sua vida, mas sempre em conformidade e concordância com a
opinião geral dos elementos do Executivo
B. Ordem do Dia-----

Ponto

1 , Apreciação

e VotaÇão da Ata n.o 86-

-----0 Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas,
colocou à votação a ala número oitenta e seis, sendo a mesma aprovada por
maioria absoluta com sete votos a favor e três abstençÕes dos vogais do Juntos
Pelo Povo, Paulo Gois, Hugo Carvalho e pela vogal do Partido Social Democrata,

Sofia Fernandes

Ponto 2. Apreciação

e votaÇão do Regulamento da Comparticipação

Financeira aos Estudantes Universitários da Freguesia da Camacha.---------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas,
colocou à votação o Regulamento da Comparticipação Financeira aos
Estudantes Universitários da Freguesia da Camacha, sendo a mesma aprovada
por maioria absoluta, com sete votos a favor e três abstençÕes, três abstenÇÕes

do vogal do Juntos Pelo Povo, José LuÍs de Freitas e pelas vogais do Partido
Social Democrata, Sofia Fernandes e Michele Martins,---

Ponto 3. Apreciação

e

votação do Regulamento da Comparticipação
Financeira aos Alunos do Ensino Básico e Secundário para Aquisição de

Material Escolar,---

-----O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas,
colocou à votaÇão o Regulamento da Comparticipação Financeira aos Alunos do
Ensino Básico e Secundário para Aquisição de Material Escolar, sendo a mesma

aprovada por maioria absoluta com oito votos a favor e duas abstenÇÕes das
vogais do Partido Social Democrata, Sofia Fernandes e Michele Martins,---
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-----A Vogal, Michele Martins, questiona o porquê dessa decisão e

sem

qualquer função pois não acha.lusto receber os honorários se não tem função
nenhuma.-

-----0 Tesoureiro, Mário Teixeira, esclarece que segundo a Lei, esta é

uma

decisão da competência única e exclusiva do Presidente da Junta de Freguesia
que, tendo por base pareceres jurídicos da ANAFRE e de uma _lurista

independente, é possÍvel de ser deliberada, sendo que o Presidente redistribuiu
pelouros e funçÕes por outro Vogal do Executivo, não esvaziando o carqo de
Secretário, que se mantém atribuÍdo ao indivÍduo em questão,

-----0 Presidente da Assembleia, óscar Ornelas, reforça que, de qualquer das
formas, este assunto deveria ter sido dado a conhecer à Assembleia.--------------

-----0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes explica

que

enviou email ao Secretário do Executivo, Orlando Gouveia, a informar sobre esta
decisão por impossibilidade de várias tentativas de contacto e o mesmo não

atender, reforçando que em conformidade com a Lei, so a si compete essa
decisão e não à Assembleia, reforçando quejá tinha preparado a abordagem
deste assunto para a Reunião de hoje, para conhecimento de todos os
presentes
-----O Presidente da Assembleia de Freguesia da Camacha, Óscar Ornelas,
informou que no mesmo conteúdo a mensagem enviada por correio eletronico,
remetida pelo Secretário do Executivo, Orlando Gouveia, constava que não
podia estar presente nesta Reunião de Assembleia por motivos pessoais,--------

-----0 Vogal, Andre Teixeira, interveio, afirmando que também

considera

injusto o facto do sujeito continuar a receber a compensaÇão sem quaisquer
responsabilidades inerentes, mas que tudo foi realizado em conformidade com o
enquadramento legal em vigor e, os dois pareceres obtidos, confirmam que o
indivÍduo não pode deixar de receber os honorários previstos na Lei

-----A Vogal, Michele Martins, questiona se o processo está a

decorrer,

demostra seu descontentamento no regresso do Sr. Secretário Orlando Gouveia
a Junta, e questiona se continua sem poder frequentar as instalaçÕes da Junta,
por motivos de ter os CTT na mesma área.-------

-----0 Tesoureiro, Mário Teixeira, interveio para solicitar ao Vogal lnácio
Fernandes, o envio das coordenadas GPS do respetivo fontenário, a fim de
indagar se o mesmo se encontra dentro das zonas limÍtrofes da Freguesia da
Camacha,-

-----A Vogal, Michele Martins, questionou sobre o que consta efetivamente o
protocolo com a empresa Ortollheus

-----0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes explicou que este
protocolo consiste em descontos em material ortopédico para a população da
Freguesia da Camacha.-----------

-----0 Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar

Ornelas,

questionou se os assuntos relacionados com a toponÍmia seriam ou deveriam
ser competência desta Assembleia, pois existem alguns caminhos/veredas a
necessitar de nome, nomeadamente o caminho acima do Bar Mato Grosso que
atravessa para o lado do Rochão, intersetando o Caminho Cova da Santa,-

-----0 Tesoureiro, Mário Teixeira, esclareceu que nesse caso específico

o

caminhojá tem um nome como referência, bem como foi enviado um ofÍcio para
a Câmara no sentido de resolver esse assunto, prevendo que na próxima
Reunrão de Assembleia o mesmo seya yá colocado a votaçâo para respetiva
aprovação

-----A vogal, Sofia Cristina Gouveia Fernandes, usou da palavra para felicitar o
Executivo da Junta pela colocaÇâo do alpendre nas instalaÇoes da Junta de
Freguesia,

B

lntervenÇão do Público----------

-----Não houve intervençâo do público,

Nâo havendo mais nada a tratar

o

Presidente da Assembleia, deu por

encerrado a reunião pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos,--

O

Presiden tedaA
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