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ASSEMBLEIA de FRECUESIA da EL
CAMACHA

Municípío de Santa Cruz I Madeira

ATA NO 84

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, pelas vinte horas,

reuniu-se no Salão Paroquial da Camacha, em sessão ordinária, a Assembleia de

Freguesia da Camacha, presidida por Óscar Leandro Rodrigues Ornelas, Rosa Maria dos

Santos Concalves, primeira secretária, Cândida Maria de jesus Andrade, segunda

secretária e ainda os vogais Hélder Dinis Nunes da Silva, Michele Martins, Sofia Cristina

Couveia Fernandes, José Humberto Soares Andrade, José David Andrade Conçalves,

lnácio Alexandre Melim Fernandes, José Luís Fernandes de Freitas, Emanuel Domingos

dos Santos Freitas, Hugo André Ferreira Carvalho e Paulo Alexandre Henriques de Cóis,

tendo este último chegado um pouco mais tarde

Estiveram ainda presentes nesta sessão os seguintes membros do executivo; Pedro

Damião Bareto Fernandes, Presidente, Orlarrdo Quintal Couveia, Secretário e Mário

Frederico Quintal Teixeira, Tesoureiro, e ainda os Vogais André Filipe Belim Teixeira e

Sónia Cristina Freitas Castanha

Esta sessão teve a seguinte ordem de trabalhos:---------

A - Período antes da Ordem do dia-----

Ponto 1. Apreciação da ata n,o BZ e n", B3;---------

Ponto 2. Apreciação e votação de dois Voto de Louvor ao Bailinho da Madeira e ao Sr,

João Paulo Fernandes, pela conquista da 61,'edição do Rali Vinho da Madeira

Ponto 3. Apreciação sobre a necessidade de uma intervenção na Vereda dos

Lavadouros. Nota posiiiva do PSD da famacha à decisão do Tribunal Fiscal do Porto

sobre as fâmaras de proibir Íazer contratos com empresas de Presidentes de Junta,

Necessidade de debate público sobre as obras a realizar no Largo da Achada,



A - Ordem do Dia-

Ponto 1. Apreciação e Votação da Ata n," 82

Ponto 2. Apreciação e Votação da Ata n,o 83

Ponto 3. Apreciação e Votação da proposta de atribuição de Jose Filipe Nóbrega da

Mota ao Polidesportivo do Largo Conselheiro Ayres de Ornelas

Ponto 4. Apreciação e Votação do Regulamento de Compartìcipação Financeira aos

Alunos do Ensino Básico e Secundário para a Aquisicão de Material Escolar,---

Ponto 5. Apreciação e votação do Regulamento de Comparticipação Financeira aos

Estudantes Universitários da Freguesia da Camacha,-----------

Ponto 6. 0utros assuntos de interesse.-----------

C - lntervenção do público ---

A - Período antes da Ordem do Dia---

O Tesoureiro da Junta de Freguesia, Mário Teixeira referiu que, no seguimento da

questão colocada pelo membro da Assembleia pelo Partido Social Democrata, a Sr,u

Michele Martins, sobre a rubrica com a classificação económica 06020305 do

documento contabilístico "Controlo orçamental da despesa de 01 de janeiro a 31 de

dezembro de 201-9", na Reunião de Assembleia anterior, informou que os valores

reportados são inerentes ao valor que é retido pela Direção-Ceral das Autarquias Locais

para pagamento ao SESARAM E.P.E e pelo pagamento da quota anual à ANAFRE

(Associação Nacional de Freguesias)

Ponto 2 - Apreciação e votação de dois Voto de Louvor ao Bailinho da Madeira

e ao Sr.loão Paulo Fernandes, pela conquista da 61.u Edição do Rali Vinho da

EL

Madeira.-

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, pôs à votação o

Voto de Louvor ao Bailinho da Vladeira e ao Sr. João Paulo Fernandes, tendo sido

aprovada por unanimidade,------

Ponto 3 - Apreciação sobre a necessidade de uma intervenção na Vereda dos

Lavadouros
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O Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva, tomou a palavra para

sensibilizar a necessidade de uma intervenção profunda na Vereda dos Lavadouros,

como também, enalteceu a importância de a intervenção não cair no esquecimento.

Continuou a sua intervenção referindo que o Partido Social Democrata, da Camacha, dá

uma nota positiva na decisão sobre o Acórdão do Tribunal Central Administrativo do

Norte, no Porto, nomeadamente na decisão de proibir a celebração de contratos da Junta

de Freguesia com empiesas culo proprietário é o próprio presidente de junta. Este

assunto veio no seguimento depois de se tornar público a celebração desse tipo de

contrato na .Junta de Freguesia do Santo da Serra, Prosseguiu evocando a necessidade

de debate público sobre as obras a realizar no Largo da Achada, Na sequência desta

última apreciaçã0, questionou ao Vogal Andre se já tinha algum esclarecimento por

parte da Câmara, sobre o facto de o projeto/maquete poder ser exposto para a consulta

da população em local público.-----------

O Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, esclareceu que esta situação

está a ser acompanhada, tendo no início do ano feito uma grelha com Z0 a 30 cm, junto

ao Bar José Quintal, para a resolucão do problema. Tendo em conta, que a intervencão

realizada não foi o suficiente, foi feito novamente uma vistoria ao local e este propõe

uma grelha na Estrada do Rochão para que esta situação f ique resolvida.--

0 Vogal do Partido Social Democrata, José Humberto Soares Andrade, intercedeu e

explicou que antigamente em frente à Antiga Escola Jose Quintal tinha uma levada,

levada essa que foi fechada por um popular, tendo sido esta a causa do problema em

questã0, uma vez, que a mesma escoava as águas para a ribeira,-----

0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, agradeceu a explicacão do

Vogal Jose Humberto Soares Andrade. Relativamente, há decisão do Trìbunal Central

Administrativo do Norte, no Porto, afirmou que é da competência da Câmara Municipal

de Santa Cruz responder aos contratos que fez,---

0 primeiro Vogal desta Junta de Freguesia, André Teixeira, em resposta ao Vogal do

Partido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva, ref eriu que já teve acesso ao proleto,

como também disse que já tinha sido dado sugestões a serem incorporadas. Projeto

este, que se encontra em fase de conclusã0, Explicou, que o mesnìo irá ficar exposto

para o conhecimento de todos antes do início das obras
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B - Ordem do Dia---

Ponto 1 - Apreciação e votação da ata número 82 da sessão ordinária

anterior.-

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, referiu que

será feita uma revisão da ata e posteriormente enviada a todos os membros. E a sua

apreciação e votação será efetivada na próxima reunião ordrnária de Assembleia,-------

Ponto 2 - Apreciação e votação da ata número 83 da sessão ordinária

anterior.-

A Vogal do Partido Social Democrata, Michele Martins, referiu que tinha sìdo esta ata

que pediu alteraçã0.-

0 Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva, apesar de não ter

comparecido na reunião ordinária de assembleia anterior, gostaria de perceber ern que

contexto foi proferida a afirmação pelo Tesoureiro Mário Teixeira, ".,.lamentou a falta de

união dos partidos da Camacha nesta situação pandémica

0 Tesoureiro do Executivo, Mário Teixeira, referiu que esta afirmação está muito

sucinta e que não falou em partidos especif icamente, sugerindo ouvir o áudio gravado

para melhor compreender a situação

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Oscar Ornelas, sugeriu a

correção na ata da referida af irmação mencionada anteriormente, para "das instituições"

e não "dos partidos políticos"

A Vogal do Partido Social Democrata, Michele Martins, contrapõe-se e referiu que a

conversa foi feita "entle partidos", tanto que se opõe à correcão do referido assunto,

mantendo a opinião de que deveria se manter o que estava redigido inicialmente,-------

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, evocou que irão

proceder à votação da ata de acordo ao quejá estava escrito sem proceder a alterações,

e para quem não estivesse de acordo, vota em abstenção ou contra.-----

A Vogal do Partido Social Democrata, Michele Martins, referiu que se o Vogal, Hélder

Dinis, não se encontrava presente na reunião anterior não deveria votar porque não

sabe o contexto coreto da af irmação posta em causa,-
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O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, mencionou que

tendo em conta toda esta situaçã0, que a melhor forma para a resolução deste problema

seria rever a ata, procedendo à sua retif icaçã0, se assim o necessitar, e encaminhar aos

membros de Assembleia para leitura,-----

Ponto 3 - Apreciação e Votação da proposta de atribuição de fosé Filipe

Nóbrega da Mota ao Polidesportivo do Largo Conselheiro Aires de Ornelas.----

0 Presidente desta Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, citou que esta proposta

de homenagem foi considerada tendo em conta toda a atividade que o Sr. josé Filipe

Mota desenvolveu na freguesia da Camacha, achando por bem fazer esta homenagem

em vida. Esta proposta será apresentada à Câmara Municipal de Santa Cruz para sua

apreciação

0 Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva, referiu que existe

outros nomes que poderiam encaixar nesta opçã0, contudo, enalteceu a iniciativa dos

membros do executivo da Junta, Porém, mais importante dar o nome ou tão importante

corno dar o nome ao recinto seria dotar o recinto de infraestruturas que permitam

atividades diversas, das quais citou algumas: esgrima, futsal, torneios de verã0, da qual

muitas das vezes estão dependentes de terceiros, entre outros,-----

O Presidente desta Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, referiu que o executivo

está plenamente de acordo com as palavras ditas pelo vogal, Hélder Dinis, Contudo,

realçou que já foi proposto ao Senhor Presidente da Câmara para que dote o ringue de

inf raestruturas que possam permitir a prática das atividades desportivas f ederadas todo

o ano, o que poderá contribuir para o comércio local

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, não tendo mais

alguma intervencão propõe a votaçã0, tendo esta sido aprovada por unanimidade.-------

Ponto 4 - Apreciação e Votação do Regulamento de Comparticipação

Financeira aos Alunos do Ensino Básico e Secundário para a Aquisição de

Material Escolar----

O Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva, referiu que este

regulamento não tem critério, ou seja, não sabe qual é o critério inerente, isto é, se é por

ordem de chegada, por questões f inanceiras ou por escalões de rendimento. Pretendia
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saber o critério exato para a atribuição da bolsa ao candidato e se estes criterios se

aplicam aos candidatos que não transitam de ano.--------

0 Tesoureiro Mário Teixeira, referiu que os critérios/condições de admissão e exclusão

estão perfeitamente explanados no Artigo 5.' e Artigo 6,o respetivamente do

Regulamento, Referiu igualmente que o valor aprovado no Orcamento da Despesa de

20?O para o respetivo apoio foi de 1,500,00€ (mil e quinhentos euros), porém aJunta

de Freguesia aumentou o valor da rubrica para 3,500,00€ (três mil e quinhentos euros)

na última Revisão ao Orçamento da Despesa, podendo ainda sofrer alteração para valor

superior em virtude das candidaturas que poderão aparecer, srtuação prevista no

Regulamento, Alertou que está bem explícito no Regulamento que o apoio máximo que

cada candidato poderá receber será de 50,00€ (cinquenta euros), entregues através de

um ticket Educaçã0, Rematou o assunto, informando que os critérios adotados foram

opções estratégicas do Executivo da .Junta de Freguesia para abranger o maior número

de alunos,-

0 Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva, aludiu que iria fazer

uma declaração de voto

0 Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, propôs

apreciação e votação do regulamento, sendo esta aprovada por maioria absoluta, com

Itm vt:to contra mediante declaração de voto, do Vogal do Partido Social Democrata,

llélder 5ilva e três votos de abstenção, dos iestantes rr.rerrrl-tros do Parlido Social

Democrata

Ponto 5 - Apreciação e votação do Regulamento de comparticipação

Financeira aos Estudantes universitários da Freguesia da camacha-

0 Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva, volta a referir à

assembleia que o regulamento apresentado não tem critério, o que traz problemas de

transparência.---------

0 primeiro Vogal desta Junta de Freguesia, André Teixeira, esclareceu que não

existe falta de critério, mas sim, uma abrangência muito grande, A ideia e abranger todos

os alunos candidatos, Realça, que o objetivo é ajudar as pessoas sendo que o valor será

dividido de igual modo a todos os candidatos,---------
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A Vogal do Partido Social Democrata, Michele Martins, interveio e referiu que

entende ambas as partes, Contudo, realça que o regulamento deveria ter o critério de

valor per caprta para avaliar a necessidade da ajuda financeira.-------

A Vogal do Partido Social Democrata, Sofia Cristina Gouveia Fernandes, respondeu

que não discorda do criterio, mas referiu que o seu voto e de abstenção porque tem

dúvidas em algumas coisas, Realçou, que toda esta panóplia de ideias e muito subjetiva,-

0 Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes 5ilva, em resposta ao

Vogal André, esclareceu que não põe em causa os critérios mencionados no

regulamento, questiona se num leque de 400 candldaturas, todos os candidatos rrão

receber ou se é por ordem de chegada

0 Tesoureiro Mário Teixeira, mencionou que os critérios do Regulamento sã0, na sua

globalidade, os mesmos apresentados no Regulamento de 2018 e 2019, em que foram

aprovados, Não entendendo a discorda deste ano, A medida adotada pelo executivo da

.lunta, é de inclusã0, permite que todos os alunos universitários da Freguesia sejam

abrangidos pelo apoio financeiro, Referiu igualmente que o valor aprovado no

Orcamento da Despesa de 2020 para o respetivo apoio foi de 3.000,00€ (três mil euros),

porém a Junta de Freguesia aumentou o valor da rubrica para 6.000,00€ (seis mil euros),

podendo ainda sofrer alteração para valor superior em virtude das candidaturas que

poderão apareceÍ-, situacão prevista no Regulamento, Tendo em conta toda a situação

pandémica, Referiu que algumas rubricas poderão não ser executadas e o valor dessas

mesmas poderá ser reforcado pelos Apoios Sociais, Voltou a referir que os critérios do

Regulamento são uma opção estrategica do Executivo da Junta de Freguesia da

-----L-Ldt I tdLì ìd.----------

A Vogal do Partido Social Democrata, Michele Martins, perguntou qual foi o

número de candidaturas recebidas no ano de dois mil e dezanove

0 Tesoureiro Mário Teixeira, respondeu que f oram recebidas cento e seis

candidaturas, das quais, apenas dois candidatos foram excluídos por não terem reunido

todos os documentos necessários para aprovaçã0.-------

Após os esclarecimentos, o Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar

0rnelas, colocou à votação o Regulamento de Comparticipação Financeira aos
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Estudantes Universitários da Freguesia da Camacha, sendo o mesmo aprovado por

maiorìa absoluta com oito votos a favor, três abstenções dos vogais Michele Martins,

Sofia Cristina Couveia Fernandes eJosé Humberto Soares Andrade, do Partido Social

democrata e um voto contra do Vogal, Hélder Dinis Nunes Silva, do Partido Social

democrata

Ponto 6 - outros assuntos de interesse.-----

A Vogal do Partido Social Democrata, Sofia Cristina Couveia Fernandes, alertou

para o encerramento do Banco Santander com a previsão a janeiro de dois mil e vinte

um, Desta forma, pergunta se as entidades estão a pensar fazer alguma coisa para que

o encerramento não se concretize

O Tesoureiro Mário Teixeira, respondeu que a quatro de setembro de dois mil e vinte

foi enviado um ofício apelando à reconsideração sobre o encerramento do mesmo. A

quinze de setembro de dois mil e vinte a Junta obteve resposta ao ofício ìnformando que

é uma decisão irreversível, contudo, comunicaram que os ATM's se manteriam

disponíveis para usufruto da populaçã0, sem referir o termo da prestacão deste servico.-

0 Presidente desta Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, interveio, e esclareceu que

desde o momento que souberam do encerramento, tiverarn o cuidado de enviar of icio a

demonstrar o descontentamento, lnformou, que o Sr. Presidente Filipe Sousa também

já falou com o ex-presidente, Vítor Calado, a alertar para o problema que irá surgir apos

o encerran.ìento do banco, afetando os fregueses da Camacha, Santo da Serra, Norte de

Caula e Norte do Canico,-

O Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva, reforcou que é

necessário debater para que as caixas de multibanco não saem, mas caso contrário,

sugeriu que sejam colocadas noutro local, Manifestou, que a Casa do Povo da Camacha

já tinha demonstrado interesse em colocar um ATM

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Oscar Ornelas, sugeriu a todos

os membros de Assembleia a realização de um docurnento a expressar o

descontentamento do encerramento do Banco, em representação de toda a população

da Camacha,-----------

j
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0 Vogal do Partido Juntos Pelo Povo, lnácio Alexandre Melim Fernandes, interveio

e pediu novamente, tendo em conta ao estado lastimável que se encontra, que o Sr.

Presidente Pedro Fernandes entrasse em consonância com o governo Regional para a

limpeza da Estrada Regional 102

0 Presidente Pedro Fernandes, respondeu que iria voltar a enviar ofício a alertar tal

situaçã0, Continuou a sua intervenção referindo que a Estrada do Vale Paraíso, junto à

ex-Maxicom, encontla-se num estado lastimável, necessitando de rápida intervencão

na limpeza. Como tambem, a Estrada do Cemiterio (Rua da Nogueira), Relembrou, que

após um ano, a Escola do Rochão encontra-se fechada, lamenta, que nada se fez para a

sua reabertura em benefício da populaçã0,----------

O Tesoureiro desta junta de Freguesia, Mário Teixeira, elucidou que por deliberação

da Secretaria Regional da Educação a referida Escola foi encerrada no ano letivo de

ZOIBIZ)L9, Refutando a afirmação de que nada se fez para a abertura da EBI/PE do

Rochão, referindo que em janeiro de 2018, a Câmara Municipal de Santa Cruz, endereçou

à Secretaria um ofício a solicitar o espaco paia o apoio às atìvidades do Crupo de Folclore

do Rochã0, Em janeiro de 2020, a Câmara voltou a reforçar o mesmo pedido, tendo

obtido a resposta apenas a 20 de fevereiro de Z0Z0 com uma resposta muito sucinta e

sem garantias de resolver os anseios dos grupos que pretendem usufruir do espaço para

a dinamização das suas atividades. Reforçou, que a Secretaria Regional da Educação não

tem, de momento, qualquer projeto para aquele espaço infelizmente.-----------

0 primeiro Vogal desta Junta de Freguesia, André Teixeira, intercedeu e referiu que

no ano de 2015 a fâmara [4unicipal de Santa Cruz já teria enviado ofício, devido a

rumo[es do possível encerramento da Escola nesse rnesmo ano, Não obtendo uma

resposta por parte da Secretaria, daía insistência no ano de 2018,--

0 Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva, interveio e referiu

que o tlube Desportivo Unidos da Camacha também necessita de ser rncluído nesse rol

de grupos a usufruir do espaç0, tendo em conta, que não têm sede própria. Evidenciou,

que também há mais de um ano foi enviado um ofícro a mostrar a intenção de puder

usufruir do espaço e lamentavelmente, sem retorno de resposta



c> -x=

O Presidente, Pedro Fernandes, interveio e pediu ao vogal, Hélder Dinis, para fazer

um ofício endereçado à Junta, que a mesma iria se responsabilrzar de reenviar para a

Câmara Municipal de Santa Cruz, -------

0 Tesoureiro, Mário Teixeira, referiu que o ofício de 2018, enviado pela Câmara

Municipal de Santa Cruz à Secretaria da Educaçã0, foi a pedido do Crupo de Folclore a

esta Junta. Já o ofício enviado em janeiro de 2020, a solicitação foi realizada de uma

forma mais abrangente, de forma a que o espaço possa ser providenciado às

entidades/grupos/instituições que necessitem,-------

0 Presidente desta Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, em resposta ao Vogal do

Partido Juntos Pelo Povo, lnácio Alexandre Melim Fernandes, ref eriu que existe todo

um plano de trabalho em toda a freguesia da Camacha. Uma vez que, durante 3 a 4

meses a Junta não teve apoio de funcionários para realizar as limpezas, é normal que a

sujeira e o matagal se acumulasse, mas com o esforco da equipa a situação volta-se a

normalizar e em breve estarão a fazer a limpeza da Estrada do Vale Paraíso (ex-

Maxicom)

0 Vogal do Partido Juntos Pelo Povo, Paulo Alexandre Henriques de Cóis, pôs a

questão se algum dia irão substituir a carpete sintética do Campo da Camacha ----------

0 primeiro Vogal do executivo, André Teixeira, pediu a palavra para referir que não é

um assunto da responsabilidade da Assembleia de Freguesia, e que este assunto terá

que ser exposto na Assembleia Municipal, uma vez, que é uma promessa da Câmara

Municipal de Santa Cruz,-------

A Primeira Secretaria da Mesa de Assembleia, Rosa Maria dos Santos Gonçalves,

voltou a alertar que o l4ercadinho da Camacha necessita de maior visibilidade devendo

ser providenciado algo para ser colocado no seu exterior, Aproveitou também para falar

sobre o individuo que está sempre a abordar as pessoas junto aos multibancos,

enaltecendo que o mesmo torna-se por vezes agressivo.-

0 Presidente Pedro Fernandes, respondeu que já foi pedido por diversas vezes para

ser colocada sinaletica à entrada da Achada e uma junto ao [afé Relógio, Em relaçã0, ao

individuo que peiturba os transeuntes, o mesmo referiu, que e de fato um mau exemplo

para a Camacha, mas infelizmente não está nas nossas mãos o internamento,-----------



O Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva, tomou a palavra e

referiu que relativamente, à limpeza da Estrada Regional 102, este assunto já tinha sido

abordado em Assembleia de Freguesia quando houve o temporal, contudo, comentou,

que é necessário uma rápida intervenção,Fez alusã0, ao Café Relógio, devido ao fato

das flores não serem regadas, uma vez, que quem rega as do Largo da Achada poderia

"cuidar" da rega dos vasos do Café Relógio, até porque confinam com a via pública e o

facto de existirem vasos e plantas exatamente iguais dos dois lados "não deixa ninguém

bem na fotograf ia",------------

0 Presidente Pedro Fernandes, respondeu que os canteiros encontram-se em terreno

pertencente ao Café Relógio e não da competência dos funcionários do Município,------

C - lntervenção do Público---------

A Munícipe, Fátima Freitas, intercedeu sobre a situacão da Vereda dos Lavadouros,

contudo

0 Presidente Pedro Fernandes, referiu que a situação iria ser solucionada,--------------

O Munícipe, Rogério Pêssego, interveio e propôs voto de Louvor ao Sr, José Pedro

("Escaravelha") e sugeriu o estacionamento reservado ao Mercadinho, em resposta.-----

O Presidente da Assembleia, Óscar Ornelas, sugeriu a criacão de um Voto de Louvor

para a Reunião de Assembleia seguinte.----------

Não havendo mais nada a tratar o Presidente da Assembleia, Óscar Ornelas, deu por

encerrada a reuniã0.

0 Presidente d esa da Asse

rimeira Secretária da Mesa da As

gunda Secretária Mesa da Assembleia
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