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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA CAMACHA
CONCELHO DE SANTA CRUZ

ATA NO74

Aos dezanove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, pelas vinte horas,
reuniu-se na sala de sessões da junta de freguesia da Camacha, em sessão
ordinária, a assembleia da junta de freguesia da Camacha, presidida por José
Manuel Neto Henriques, Rosa Maria dos Santos Gonçalves, primeira secretária
e Óscar Leandro Rodrigues Ornelas, segundo secretário, e ainda os vogais,
Hélder Dinis Nunes da Silva, Sofia Cristina Gouveia Fernandes, José Humberto
Soares Andrade, pelo Partido Social Democrata; os Vogais Cândida Maria de
Jesus Andrade, lnácio Alexandre Melim Fernandes, José Luís Fernandes de
Freitas, Paulo Alexandre Henriques Gois, Maria Fátima de Jesus Rodrigues e
Hugo André Ferreira Carvalho, pelo Partido Juntos Pelo Povo
Não compareceu a esta sessão a vogal Laura Daniela Gonçalves Baptista, pelo
Partido Social Democrata, tendo justificado a sua ausência.-
Esta sessão teve a seguinte ordem de trabalhos:
A) Período antes da ordem do dia.---
B) Ordem do dia
Ponto um - Apreciação e votação das atas número setenta e dois e setenta e

três das sessões ordinária e extraordinária anteriores, respetivamente; -------
Ponto dois- Apreciação do controlo orçamental da receita e da despesa da
Junta de Freguesia, de um de março a onze de junho de dois mil e dezoito;----
Ponto três- Apreciação e votação do regulamento da comparticipação financeira
dos estudantes universitários da Freguesia da Camacha
Ponto quatro- Apreciação do relatório de atividades desenvolvidas pela junta de
freguesia no último trimestre
Ponto cinco- Apreciação de protocolos e parcerias estabelecidas com
diferentes entidades;
Ponto seis - Toponímia;
Ponto sete - Outros Assuntos de interesse
C) lntervenção do Público.
A) Período antes da ordem do dia
O Presidente da Assembleia de Freguesia submeteu a votação, o projeto
"Viver Mais, Viver Melhor" proposta apresentada na reunião ordinária anterior,
pela primeira secretária, Rosa Gonçalves. O Projeto foi aprovado por
unanimidade
A Vogal do Partido Social Democrata, Sofia Cristina Gouveia Fernandes
apresentou um voto de louvor destinado aos atletas da Associação Desportiva
da Camacha, que participaram no Campeonato de Natação realizado nas
piscinas Olímpicas do Funchal. O Voto foi aprovado por unanimidade. (Anexo
um). Continuou a sua intervenção pedindo esclarecimentos sobre a limpeza e
pavimentação de Caminhos e Veredas, nomeadamente, Caminho da Ribeira
Grande e Vereda da Cancelinha, no sítio do Vale Paraíso, a vereda da Nogueira,
no sítio da Nogueira, Caminho José Barreto, no sítio do Rochão e Estrada do
Ribeiro Serrão. Sugeriu a colocação de sinalização horizontal e iluminação no
caminho da Cova Santa, no sítio do Rochão, e de uma passadeira e espelhos
na zona da levada na Portela. Questionou sobre o funcionamento do
Mercadinho, relativamente aos valores que cada um dos comerciantes paga e
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para quem reverte essa receita. Concluiu, dando os parabéns pelo trabalho
executado no Largo Concelheiro Ayres de Ornelas, contudo na sua opinião, a
Junta de Freguesia deveria dispor de uma alternativa para os comerciantes que
componham as barracas de comes e bebes.
O Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, referiu que quanto à
Vereda da Nogueira já estavam em fase de limpeza dado que nessa zona iria
passar o Trial do Cristo Rei. Quanto às restantes Veredas e Caminhos está a
Íazer um esforço para resolver a situação o mais rápido possível. A passadeira
no Caminho da Portela já está encaminhada e a lomba não é possível ser
colocada neste momento. Em relação à iluminação do Caminho da Cova Santa
referiu que iria reportar a situação à Empresa de Eletricidade da Madeira. No que
diz respeito ao Mercadinho, mencionou que este encontra-se em fase de
experimentação e que é da tutela da Camara Municipal de Santa Cruz. No
entanto, pretende negociar com a Camara Municipal no sentido de reverter
alguma verba para a Junta de Freguesia. Relativamente à instalação de
barracas, disse que não era possível pois teria de haver primeiro uma
intervenção na rede de esgotos
O segundo secretário Óscar Ornelas, usou da palavra para dar a sua opinião
técnica acerca do estado fitossanitário dos três carvalhos, existentes na Levada
da Serra, considerando que a melhor solução seria o abate dos mesmos e a
reposição de outras árvores. Continuou, referindo que existe um núcleo de
árvores, nomeadamente, Cipreste-da-Califórnia, na estrada regional número
cento e dois, junto ao cruzamento da bomba de gasolina, que pode pôr perigo
os transeuntes. Apresentou ainda um voto de protesto em nome dos Vogais do
Partido Juntos Pelo Povo, pelo facto da organização da Festa das Tosquias, na
Ribeira dos Boieiros, ter sido usurpada pelo Governo Regional em detrimento da
Junta de Freguesia da Camacha (Anexo dois).
O Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Silva, interveio referindo
que concordava em absoluto com o voto de protesto apresentado e que fez
chegar a sua opinião ao Presidente do lnstituto Florestas e Conservação da
Natureza, mas que percebe o porquê, uma vez que é aquele instituto que ao
longo de todo o ano, tem custos e gere os espaços e infraestruturas colocadas
ao dispor dos pastores nas serras da Camacha.::----
O Presidente da Assembleia de Freguesia, José Manuel Neto Henriques,
colocou o voto de protesto à votação, sendo o mesmo aprovado por maioria
absoluta com nove votos a favor e três abstenções. Votaram a favor, Cândida
Maria de Jesus Andrade, lnácio Alexandre Melim Fernandes, José Luís
Fernandes de Freitas, Paulo Alexandre Henriques Gois, Maria Fátima de Jesus
Rodrigues e Hugo André Ferreira Carvalho, Vogais do Partido Juntos Pelo Povo
e todo o órgão deliberativo, José Manuel Neto Henriques, Rosa Maria dos Santos
Gonçalves e Óscar Leandro Rodrigues Ornelas. Abstiveram-se os vogais Hélder
Dinis Nunes Silva, Sofia Cristina Gouveia Fernandes, José Humberto Soares
Andrade, do Partido Social Democrata.
O Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Silva, interrogou o
presidente da junta acerca dos pareceres que legitimam a sua passagem a
tempo inteiro, estabelecendo um prczo de quinze dias para a entrega dos
documentos aos membros da assembleia. Continuou a sua intervenção,
alegando que não concorda com o facto da exploração do Mercadinho ser da
inteira responsabilidade da Câmara Municipal de Santa Cruz e acha que este
elenco da Junta de Freguesia tem cedido completamente às exigências impostas



pelo Município. Posto isto, considerou que os camachenses não têm qualquer
opinião e acesso ao seu regulamento e modo de funcionamento. Questionou
ainda o executivo acerca da ligação da Junta de Freguesia com a secção
desportiva da Casa do Povo da Camacha, em relação à alternativa parc a falta
de barracas no decorrer do torneio de Futsal. Tendo em conta que a organização
deste evento tem alguns custos e a implementação da dita barraca fazia face a
alguns custos. Apresentou um voto de agradecimento, em nome pessoal, pelo
louvor atribuído ao Clube Unidos da Camacha, na assembleia de freguesia
anterior, reconhecendo o título de campeão regional de lnfantis conseguido na
modalidade olímpica de Taekwondo.
O presidente da junta respondeu, que já enviou toda a documentação para a
ANAFRE, e continua a aguardar a devida resposta, referindo ainda que quando
a receber, será disponibilizada. Acerca do Mercadinho, respondeu que irá pedir
o regulamento do seu funcionamento à Câmara Municipal, assim como a sua
autorização para afixa-lo na Junta de freguesia. Quanto ao torneio de Futsal, o
presidente da Junta respondeu que a junta de freguesia irá efetuar as marcações
no campo e disponibilizar uma verba para aquisição de troféus. ---A) Ordem do dia---
Ponto um - Apreciação e votação da ata número setenta e dois da sessão
ordinária anterior
O Presidente de Assembleia colocou a ata a votação, sendo a mesma
aprovada por maioria absoluta com onze votos a favor e uma abstenção.
Votaram a favor Helder Dinis Nunes Silva, Sofia Cristina Gouveia Fernandes,
José Humberto Soares Andrade, pelo Partido Social Democrata; os Vogais
Cândida Maria de Jesus Andrade, lnácio Alexandre Melim Fernandes, José Luís
Fernandes de Freitas, Paulo Alexandre Henriques Gois, Maria Fátima de Jesus
Rodrigues e Hugo André Ferreira Carvalho, pelo Partido Juntos Pelo Povo e
ainda Rosa Maria dos Santos Gonçalves e Óscar Leandro Rodrigues Ornelas do
órgão deliberativo. Absteve-se o presidente da assembleia, José Manuel Neto
Henriques.
Apreciação e votação da ata número setenta e três da sessão extraordinária
anterio
O Presidente de Assembleia colocou a ata a votação, sendo a mesma
aprovada por maioria absoluta com onze votos a favor e uma abstenção.
Votaram a favor Helder Dinis Nunes Silva, Sofia Cristina Gouveia Fernandes,
José Humberto Soares Andrade, pelo Partido Social Democrata; Cândida Maria
de Jesus Andrade, lnácio Alexandre Melim Fernandes, Paulo Alexandre
Henriques Gois, Maria Fátima de Jesus Rodrigues e Hugo André Ferreira
Carvalho, pelo Partido Juntos Pelo Povo e todo o órgão deliberativo, José
Manuel Neto Henriques, Rosa Maria dos Santos Gonçalves e Óscar Leandro
Rodrigues Ornelas. Absteve-se o vogal Luís Fernandes de Freitas, pelo Partido
Juntos Pelo Povo.
Ponto dois- Apreciação do controlo orçamental da receita e da despesa da
Junta de Freguesia, de um de março a onze de junho de dois mil e dezoito;

O vogal Hélder Dinis Silva, referiu que de acordo com o contrato estabelecido
entre os CTT e a junta de freguesia, a receita para a Junta de freguesia deveria
ser de duzentos e cinquenta euros mensais, no entanto esse valor não consta
no documento do controlo orçamental da receita da junta de freguesia neste
trimestre



O Tesoureiro, Mário Teixeira respondeu que o valor de duzentos e cinquenta
euros mensais é um valor base e que o restante é variável, consoante o serviço
prestado pela junta de freguesia aos CTT
Ponto três- Apreciação e votação do regulamento da comparticipação
financeira dos estudantes universitários da Freguesia da Camacha. -----
O Presidente da Assembleia de Freguesia colocou há votação o documento,
sendo o mesmo aprovado por unanimidade
Ponto quatro- Apreciação do relatório de atividades desenvolvidas pela
junta de freguesia no último trimestre.
O Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, referiu que a junta
ajudou quarenta e uma famílias neste trimestre, em bens materiais, assim como
em bens alimentícios e vestuário. Salientou ainda, que ao longo deste tempo
efetuou cento e vinte e dois atendimentos sendo parte deles resolvidos e os
restantes encaminhados.
Ponto Cinco- Apreciação de protocolos e parcerias estabelecidas com
diferentes entidades;
O Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, mencionou que neste
período estabeleceu um protocolo entre a junta de freguesia e a empresa
Medicaltex. Este protocolo baseia-se essencialmente no desconto aos
camachenses, na aquisição de equipamento ortopédico e desportivo ou
consultas de mesoterapia.
Ponto Seis - Toponímia;
O presidente da junta de freguesia, citou que pediu a colaboração das escolas
da freguesia na recuperação das paragens e das sinaléticas mais danificadas
das veredas
Ponto Sete - Outros Assuntos de interesse;
lnscreveu-se para usar a palavra o segundo secretário Óscar de Ornelas,
alertando para o facto de existir um buraco junto à Casa do Povo da Camacha
que põe em perigo os transeuntes. Solicitou que fosse feito um ofício à Direção
da Casa do Povo, no sentido de repor o canteiro aí existente.
O Presidente da Junta respondeu que já entrou em contacto com a direção da
Casa do Povo, propondo ceder o material, sendo a mão-de-obra por conta da
Casa do Povo, no entanto ainda não obteve qualquer resposta por parte desta.
Mencionou ainda que iria voltar a contactar a Direção daquela entidade no
sentido de repor a situação.
A vogal Cândida Andrade alertou para a existência de adufas danificadas na
variante que liga a Vila da Camacha ao Camacha Shopping, solicitou que fosse
enviado um ofício à Direção Regional de Estradas.
O vogal Hélder Dinis Silva, alertou para que a limpeza das levadas e veredas
da freguesia, fossem incluídas no projeto da Câmara Municipal de revitalização
paisagística. Perguntou se a reconstrução do edifício junto ao Largo Conselheiro
Ayres de Ornelas era da responsabilidade do proprietário ou da Câmara
Municipal de Santa Cruz. Finalizou a sua intervenção perguntando ao Presidente
da Assembleia, (uma vez que não teve a oportunidade de estar presente na
última assembleia)se tinha conhecimento e qual era sua posição em relação ao
Voto de Protesto apresentado pelo Partido Social Democrata em relação ao
regime de tempo inteiro do Presidente da Junta de Freguesia. Continuou
referindo, que sendo o presidente da assembleia de freguesia o órgão mais
importante da freguesia, era útil saber a sua opinião. Finalizou explicando que



na opinião do Partido Social Democrata da Camacha, o presidente da Junta não
reúne nenhum dos dois requisitos fundamentais para estar a tempo inteiro com
dinheiro proveniente do Orçamento da Junta. Esta opção está a onerar o
orçamento da Junta em pelo menos quarenta e três mil euros que serviriam para
custear muitas atividades e ajudar muitas pessoas.----
O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que a responsabilidade da
construção do edifício fica a cargo do proprietário.
O Presidente da Assembleia de Freguesia respondeu que tinha conhecimento
e que a sua posição seria a abstenção com declaração de voto idêntica à
apresentada pelo Segundo Secretário Oscar Ornelas.--
lntervenção do Público-------
lnscreveram-se para Íazer uso da palavra o Senhor João Rogério Pêssego e as
Senhoras Michele Martins e Maria José Fernandes Sousa
O Senhor João Rogério Pêssego, iniciou a sua intervenção, questionando a
ausência do Presidente da Junta de Freguesia nas tosquias da Ribeira dos
Boieiros. Homenageou o ilustre "Camacheiro", o Conselheiro Ayres de Ornelas,
convidando os presentes a colocar uma coroa de flores junto ao seu busto.
Alertou para o facto da Vereda do Banif não ter qualquer cabimento, sugerindo
o nome de Vereda do Regedor. Continuou a sua intervenção alertando para o
facto das casas de banho do mercadinho, se encontrarem encerradas durante o
período em que o mesmo não se encontra em funcionamento
Terminou a sua intervenção louvando o grupo de Folclore do Rochão, pela
apresentação de produtos da nossa terra no programa "Raminhos".
O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que a sua ausência nas
tosquias se deveu ao facto de não ser convidado para tal evento, no entanto
dirigiu-se a outro evento por convite da organização sendo homenageado o
pastor mais antigo da vila. Continuou dizendo que a também não está de acordo
que a as casas de banho estejam fechadas.
O Segundo Secretário Óscar Ornelas respondeu que é necessário ter em
conta se os moradores da Vereda do Banif estão de acordo pois a mudança de
nome tem custos acarretados
A Senhora Michel Martins perguntou se a Junta de Freguesia iria dar algum
apoio ao ATL promovido pela Associação Desportiva da Camacha. Continuando
a sua intervenção questionando se as verbas extras destinadas à limpeza de
estradas, recebidas da Câmara Municipal de Santa Cruz eram devolvidas caso
a limpeza não fosse efetuada, ou seria utilizada noutra situação.

O tesoureiro Mário Teixeira respondeu que independentemente da natureza
dos trabalhos efetuados pela Junta de Freguesia o dinheiro nunca é devolvido à
Câmara Municipal de Santa Cruz, sendo aplicado noutras situações.
A Senhora Maria José Fernandes Sousa, questionou como pode um freguês
afirmar que é camacheiro, para poder usufruir dos protocolos entre as diferentes
entidades e a Junta de Freguesia. Seguiu a sua intervenção perguntando se o
Presidente da Junta enviou o ofício para a Direção Regional de Estradas de
modo a resolver a situação da lama perto do Restaurante "Ti Juca". Perguntou
também se as receitas do mercadinho são para a Camara Municipal ou para a
Junta de Freguesia
O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que basta levar um documento
em nome individual como por exemplo o cartão de eleitor, desde que comprove
a sua residência.



Quanto ao ofício, respondeu que não consegue precisar se foi efetuado. Contudo
enviou colaboradores da Junta de Freguesia, que em conjunto com
colaboradores de outras entidades formaram uma equipa, com o intuito de
efetuarem a limpeza. Desse modo a facilitou a passagem de água para o
Complexo Desportivo da Associação Desportiva da Camacha
Em relação às verbas do mercadinho referiu que a Junta não ia ficar sem receber
parte desse dinheiro
A Primeira Secretária Rosa Gonçalves leu a minuta da ata desta reunião.
O Presidente de Assembleia de Freguesia deu por finalizada esta reunião de
freguesia pelas vinte e duas horas e dez minutos

A Mesa da Assembleia
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