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Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, pelas vinte horas,
reuniu-se no Salão Paroquial.do Rochã0, em sessão ordinárra, a Assembleìa de Freguesta
da Camacha, presidida por Óscar Leandro Rodrigues Ornelas, Rosa Maria dos Santos
Conçalves, primeira secretária, Cândida Marìa de Jesus Andrade, segunda secretária e
ainda os vogais Hélder Dinìs Nunes da Silva, Michele Martìns, Sofia Cristina Couveia
Fernandes, losé 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,-----

Estiveram ainda presentes nesta sessão os seguintes membros do executivo; Pedro
Damião Barreto Fernandes, Presidente, Mário Frederico Quintal Teixeira, Tesoureiro, e
ainda os Vogais André Filipe Belim Teixeira e Sónia fristina Freitas Castanha.Esta sessão teve a seguinte ordem de trabalhos:---------

A.

Período antes da 0rdem do Dia----

Ponto 1. Voto de Pesar a Magna Maria Teixeira da Silva.--Ponto 2. Eleição dos membros dos Orgãos de Executivo.----------Ponto 3. Substituicão dos membros constituintes da Assembl eia de Freguesia

da

Camacha.--

Ponto 4. 0utros assuntos de interesse,-----------

B. Ordem do Dia---Ponto 1. Apreciação e Votação da Ata n," BZ
Ponto 2. Apreciação e Votação da Ata n," 83
Ponto 3. Apreciação e Votação da Ata n,o B4---------Ponto 4. Aprecìação e Votação do Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia da Camacha.Ponto 5. Apreciação e Votação do Orçamento da Recetta e da Despesa para o ano
económico dc 2021,
Ponto 6. Apreciação e Votação do Plano Plurianual de lnvestimento
Plurianual de Atividades,---------Ponto 7. 0utros assuntos de interesse------------

e do

Plano

I

V-'g-.
gr
A.

Período antes da Ordem do Dia--

Ponto 1 - Voto de Pesar a Magna Maria Teixeira da Silva.
O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Oscar Ornelas, propôs a
aprovação de voto de pesar a Magna Teixeira da Silva, entusiasta do desporto que
contribuiu para o desenvolvimento desportivo da Freguesia, tendo sido aprovada por
unanimidade

Ponto 2 - Eleição dos membros dos Órgãos de Executivo,--------0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, tomou a palavra e esclareceu
os motivos que levaram à suspensão do Secretário, o Sr, 0rlando Quintal Couveia e
procedeu à proposta da tomada de posse como novo Secretário, o Sr, André Filipe Belim
Teixeira, Por sua vez, para o cargo de Vogal foi proposto a tomada de posse do Sr. Hugo
André Ferreira [arvalho

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, colocou

a

votação a proposta, tendo sido aprovada por maioria absoluta e duas abstenções,-------

Ponto

3-

Substituição dos membros constituintes da Assembleia de

Freguesia da Camacha.--------0 Tesoureiro do Executivo, Mário Teixeira, referiu que atendendo à abertura de vaga
no Orgão Delìberativo e, ao abrigo do ponto 1 do artigo 79.'da Lei n,o 169/99, de 18 de
setembro, deverá proceder-se ao Í-espetivo preenchimento atendendo à lista de
candidatos apresentada, Deste modo, seria a malograda Sónia Marília Cóis 5ilva,
posteriormente o Sr. Luís Miguel Nóbrega Baptista, que apresentou por escrito a sua
renúncia de mandato, Assim, o Sr. Eusébio Policarpo Miranda de Freitas torna posse
con'ìo membro da Assembleia de Freguesia por ser o próximo da lista,----

Ponto 4 - Outros assuntos de interesse
A Vogal do Partido Social Democrata, Michele Martins, tomou a palavra e evocou a
necessidade de intervenção nas limpezas das levadas, nomeadamente, entre o Ribeiro
Serrão e Santo da Serra, uma vez que, se encontra obstruída por troncos de árvores e
entulhada de mato.---

0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, em resposta, à Vogal Michele
Martins, referiu que é da competência do Coverno Regional a intervenção nas limpezas
das levadas. Lontudo, alerta que quando existe a possibilidade a equipa de
trabalhadores da Junta de Freguesia presta auxílio na desobstrução das mesmas, Porém,
adverte que irá fazer chegar a informação a quem de direito,-

A Vogal do Partido Social Democrata, Sofia Fernandes, tomou a palavra e na
sequência da intervencão da Vogal Michele Martins, perguntou se

a

junta de Freguesia
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possuíreforcos de trabalhadores ou se existe alguma enìpresa a proceder à limpeza de
veredas e caminhos, Questiona se já foi feito algum pedido ou alerta à Câmara Municipal
de Santa fruz para a falta de luz nalguns troços da freguesia, nomeadamente, entre a
Portela (Mato Crosso) e Rochão como também questlona se existe a possibilidade de
requerer o carro de limpeza de fossas pelos fregueses, A Vogal interroga em que é que
foi utilizado as verbas dadas pelos imigrantes, assim como é utilizado o valor que os CTT
paga à Junta de Freguesia, Relativamente, ao subsídio da Festa da Maça questiona onde
é que o mesmo foi aplicado, E por último, alerta para a necessidade de se fazer uma
cobertura em frente à Junta de Freguesia para abrigo dos fregueses que procuranì os
servicos,--O Presidente da Junta

de Freguesia, Pedro Fernandes, em resposta, à Vogal Sofia
Fernandes, no que diz respeito à contratação de pessoal para as limpezas referiu que
foi feito reforços através dos Programas POT'S e RSl. Relativamente, á falta de luz
nalguns trocos será comunicado à Câmara Municipal de Santa Cruz, Esclareceu que o
carro para limpeza das fossas é muitas vezes usado apenas para servicos da Câmara,---

0 Tesoureiro desta Junta de Freguesia, Mário Teixeira, interveio e no que concerne
às verbas, sendo as mesrnas consideradas fontes de receita são utilizadas e reforçadas
nas atividades mais pertinentes. Mencionou que os imigrantes apenas doaram cerca de
duas mil máscaras cirúrgicas que foram distribuídas pelo Sr. Presidente pelas instituições
da Freguesia e aos populares que as solicitassem na Junta, Relativamente, à construção

de uma cobertura exterior na.lunta de Freguesia, reportou que o Executivo apresentou
uma proposta de requalificacão à Câmara Munrcipal de Santa Cruz, atendendo que os
mesmos são os proprietários, e que obtivemos uma resposta positrva, contudo, não nos
identif icaram datas e/ou prazos para o início da intervençã0,--------

Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Silva, tomou a palavra e questionou se
a candidatura ao PRODERAM foi aprovada ou adiada, Como também, alerta para as
condições envolventes no Mercadinho, nomeadamente, a limpeza e estado de
conservacão como também a necessidade de uma maior visibilidade, Volta a realcar que
mais importante dar o nome "José Filipe Nóbrega da Mota ao Polidesportivo do Largo
Conselheiro Aires de Ornelas" é dotar o recinto de infraestruturas que permitam
atividades diversas. Questionou corlro estaria as obras na Vereda dos Lavadouros, no
Sítio do Rochã0, Relativamente, ao projeto no centro da Freguesia, as obras a realizar no
Largo da Achada, alerta que ainda não existe nenhuma maquete/exposição para
conhecimento da populacã0. 0 vogal questionou se já foi elaborado o documento de
proposta ao descontentamento do fecho do Banco Santander na Freguesia da Camacha
e realca a importância do mesmo, Alertou, que no percurso até à Paroquia do Rochão
verif icou que existem muitas lâmpadas desligadas e realça que essa situação deverá ser
O

resolvida,--

O Tesoureiro do Executivo, Mário Teixeira, interveio e referiu no que respeita à
candidatura ao PRODERAM, esta foi aceite, contudo devido à situação epidemiologica
não foi implementada no ano de 2020, sendo então projetado implementar nos anos de
202L e 2022, Relativamente, ao dinamismo no Mercadinho, tendo en-ì conta a situação
pandémica a que atualmente atravessamos, não será prudente prospetivar as
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$lZ-:--atìvidades a dinamizar no Mercadinho, sendo que o Executivo aguardará por um
contexto mais seguro para idealizar inìciativas que visem o exposto,Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, em resposta, ao Vogal Hélder
Dinis, no que diz respeito às condições do Mercadinho referiu que já foi alertado a
pessoa responsável para uma melhor higiene do espaç0, Em relaçã0, às lâmpadas

O

desligadas, as empresas responsáveis já foram avisadas para virem corrigir alguns erros.O

Tesoureiro do Executivo, Mário Teixeira, tomou a palavra e esclareceu que este

Executivo obteve uma resposta afirmativa por parte da Câmara Municipal de Santa Cruz,
e que o Executivo Camarário garantiu que será salvaguardada a colocação de uma
cobertura no polidesportivo que será construído no Largo Conselheiro Aires de Ornelas,-

0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, esclareceu que a situação da
Vereda dos Lavadouros está a ser acompanhada pelaJunta de Freguesia em articulação
com a Câmara Municipal de Santa Cruz com intuito de dar início à obra para que a
situação f ique resolvida
O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, em resposta, ao

Vogal Hélder Dinis, respondeu que irá proceder à redação do documento de
descontentamento do fecho do Banco Santander na Freguesia da Camacha para
posterior assinatura.

0 Secretário

desta Junta de Freguesia, André Teixeira, explicou que a 25

de

novembro de 2020, em reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, o
mesmo referiu que iria ser colocado nupis à entrada do Largo da Achada para

conhecimento de todos do projeto a ser implementado, [ontudo, realcou que é de
opinião que os mesmos já deveriam ser divulgados, Alertou, que iriam voltar a insistir na
colocação dos mesmos e perceber o porquê de ainda não terem sido colocados, Na
sequência desta apreciação, af irmou que já saiu edital com a data de início das obras a
realizar no Largo Conselheiro Aires de Ornelas,---O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, tomou a palavra

e demonstrou o seu descontentamento em relação às obras a serern realizadas
referindo que deveriam ter falado primeiramente com as entidades da freguesia para
saber realmente a necessidade da remodelação no Largo da Achada,

B- Ordem do DiaPonto 1

- Apreciação e votação da ata número 82 da sessão

ordinária

anterior.--

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, colocou

a

votação a ata número oitenta e dois, sendo a mesma aprovada por maioria absoluta com
doze votos a favor e uma abstencão

Ponto 2 - Apreciação e votação da ata número 83 da sessão ordinária
anterior.-4
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O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, colocou

à

votação a ata número oitenta e três, sendo a mesma aprovada por maioria absoluta com
onze votos a favor e duas abstencões

Ponto 3 - Apreciação e votação da ata número 84 da sessão ordinária
anterior.O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, colocou

à

votação a ata número oitenta e quatro, sendo a mesma aprovada por maioria absoluta
com doze votos a favor e uma abstençã0,

Ponto 4 - Apreciação e Votação do Mapa de Pessoal da lunta de Freguesia da
Camacha
A Vogal do Partido Social Democrata, Sofia Fernandes, questionou se houve alguma
alteração no rnapa de pessoal

Mário Teixeira, referiu que não existem
alterações ao Mapa de Pessoal e que a aprovação do mesmo em Assembleia de
Freguesia é apenas uma formalidade plasmada pela alínea b) do número 2 do artigo 3,'
do Decreto-Lei n,o 209/2009 de 3 de setembro,-

0 Tesoureiro desta Junta de Freguesia,

A Vogal do Partido Social Democrata, Sofia Fernandes, interveio e referiu que tendo
em conta que não houve alterações no rnapa de pessoal não faz sentido a sua votaçã0,-

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, propôs
sendo a mesma aprovada por unanimidade,-----O

à

votação,

Ponto 5 e 6 - Apreciação e Votação do Orçamento da Receita e da Despesa
para o ano económico de ?OZL e Apreciação e Votação do Plano Plurianual de
lnvestimento e do Plano Plurianual de Atividades.-----Tesoureiro desta Junta de Freguesia, Mário Teixeira, tomou a palavra e referiu que
houve um aumento, em relação ao Orçamento de 2020, das rubricas: Comparticipação
Financeira aos Estudanies Universitários da Freguesia; Comparticipação Financeira para
Aquisição de Material Escolar; Rampa; aumento da rubrica Elevação da Camacha a Vila e
Festa da Maçã. Também inÍormou, que a rubrica Apoio Social - Covid-l9, passa a constar
de início no Orçamento para 20?L Em termos de receita podemos verificar nos
documentos apresentados que o maior percentual advém da Administração Central Estado Portuguôs (através do Fundo de Financiamento das Freguesias), da
Administração Local (rontrato interadministrativo celeLrrarlrr corn o Mr-rnicípio de Sanïa
Cruz e do contrato celebrado com os CTT,-------O

A Vogal do Partido Social Democrata, Sofia Fernandes, perguntou ao Tesoureiro,
Mário Teixeira, se tendo enì conta que a rubrica do apoio aos estudantes aumentou,
prevê-se um aumento no valor atribuído aos estudantes ou o apoio é concedido a mais
estudantes da Freguesia,----------5
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\z-s0 Tesoureiro, Mário Teixeira, referiu que o valor varia em função do número de
candidaturas, Na sequência desta conversa, informou que no âmbito da
Comparticipação Financeira aos Alunos do Ensino Básico e Secundário para Aquisição de
Material Escolar, foram apresentadas e apoiadas vinte candidaturas, sendo que cada
uma delas recebeu o limite máximo (cinquenta euros) estabelecido em Regulamento,
aprovado por esta Assembleia de Freguesia, perfazendo um total de mil euros de

despesa na respetiva rubrica, Relativamente à Comparticipação Financeira aos
Estudantes Universitários da Freguesia da Camacha, foram apresentadas f OB
candidaturas, sendo que 7 não eram elegíveis pelo número 2 do artigo 5,", bem como
pelo incumprimento da alínea d) do ponto 1 do artrgo 5," do Regulamento aprovado por
esta Assembleia de Freguesia, Referiu que 1 candidato desistiu do processo de
candidatura, Assim, foram apoiados 100 alunos do ensino superior com um montante
de 60,00 € (sessenta euros). Foi complementado a este apoio uma oferta de uma pen
USB com 16CB de memória interna, bem como, de um lanyard personalizado com o
logótipo da Junta de Freguesia da Camacha. Comunicou, por último que, a partir do ano
dois mil e vinte um, é necessário que os documentos contabilísticos sejam validados e
assinados por um contabilista certificado
0 Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, propôs à votação
o Orcamento da Receita e da Despesa para o ano economico de 2OZI, sendo a mesma
aprovada por maioria absoluta com nove votos a favor e quatro abstenções. Como
também, colocou à votação o Plano Plurianual de lnvestimento e do Plano Plurianual de
Atividades, sendo a mesma aprovada por maioria absoluta com nove votos a favor e
quatro abstenções,-----------

Ponto 7 - 0utros assuntos de interesse.--------0 Tesoureiro da Junta de Freguesia, Mário Teixeira, tomou a palavra e informou que
as senhas de presença dos membros da Assembleia de Freguesia são consideradas
rendimento de trabalho dependente. Assim, devem ser processadas e comunicadas à
Autoridade Tributária, na respetiva Declaração Mensal de Rendimentos do mês em que
ocorrer o seu pagamento (CÓdigo A), Também informou que, na madrugada do dia 19 de
dezembro de 2020, as instalações da Junta de Freguesia f oram assaltadas, provocando
danos nas duas portas de entrada, no acrílico de proteção do balcão dos CTT e numa
gaveta, resultando no roubo de trinta e nove euros pertencentes ao Posto dos CTT, Esta
efeméride está a ser analisada pelas entidades competentes, nomeadamente a pJ em
articulação com a PSP e a Securitas, Na sequência desta informaçã0, alertou que desde
o início do mandato, foi pedido às funcionárias para guardar o numerário no cofre
existente na junta de Freguesia

A Vogal do Partido Social Democrata, Sofia Fernandes, questionou se o valor
roubado será reposto pela Junta de Freguesia ou será os tTT a repor, Em resposta, o
Tesoureiro, Mário Teixeira, referiu que estão a aguardar contato por parte dos CTT
para ver como a situação será resolvida, contudo tem a certeza que o bom senso irá
imperar na resolução desta situacã0,--
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0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, tomou a palavra e informou
que no decorrer do ano de dois mil e vinte houve um total de quatrocentos e oitenta e
nove audiências procurando sempre dar resposta internamente ou encaminhando para
o Município de Santa Cruz, Cerca de cento e sessenta e três referente a aludas sociais
(cedências de materiais, entre outros) e cento e trinte e oito na entrega de cabazes
alimentares, -----------

Tesoureiro da Junta de Freguesia, Mário Teixeira, intercedeu e informou que o Sr,
José Pedro, o "Escaravelha", será reconhecido pelo seu trabalho como artesão na
indústria do vime recebendo a Medalha de Vlérito do Concelho de Santa Cruz em data a
anunciar, durante o presente ano. Reforcou que este foi um assunto levantando por um
popular na pretérita Reunião de Assembleia,--------O

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

propôs atribuir
uma toponímia no caminho que fica atrás do mato grosso para posterior apreciação pela
Câmara Municipal de Santa Cruz,-------

C- lntervenção do Público----------Neste ponto não houve qualquer intervenção por parte do público presente.--

Não havendo mais nada a tratar o Presidente da Assembleia, Óscar Ornelas, deu por
encerrada a reuniã0.-
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0 Presidente da Mesa da Assembleia
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A Primeira Secretária
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A Segunda Secretária
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