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EMBLEIA DE FREGUESIA DA CAMACHA
CONCELHO DE SANTA CRUZ
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Aos vinte e oito dias do mês de Junho do ano de dois mile dezanove, pelas vinte
horas, reuniu-se no edífício sede da Junta de Freguesia da Camacha, em sessão
ordinária, a Assembleia de Freguesia da Camacha, presidida por José Manuel
Neto Henriques, Óscar Leandro Rodrigues Ornelas, segundo secretário e ainda
os vogais, Paulo Alexandre Henriques de Góis, lnácio Alexandre Melim
Fernandes, José Luís Fernandes de Freitas, Sofia Cristina Gouveia Fernandes,
José Humberto Soares Andrade, Hugo André Ferreira Carvalho e Emanuel
Domingos dos Santos Perreira. Não compareceram a esta sessão os Vogais
Hélder Dinis Nunes Silva, Cândida Maria de Jesus Andrade e Laura Daniela
Gonçalves Baptista, tendo estes justificado a sua ausência. Na falta da primeira
secretária, Rosa Maria dos Santos Gonçalves, foi chamado para substituí-la o
vogal Hugo André Ferreira Carvalho
Estiveram ainda presentes nesta sessão os seguintes membros do executivo;
Pedro Damião Barreto Fernandes, Presidente, Orlando Quintal Gouveia,
Secretário e ainda os Vogais André Filipe Belim Teixeira
Antes de dar ínício à ordem de trabalhos o Presidente da Assembleia, José
Manuel Henriques informou da renúncia de mandato da vogal, Laura Daniela
Gonçalves Baptista, membro da Assembleia pelo Partido Social Democrata,
sendo esta substituída pela Sra. Michelle Martins eleita pelo Partido Social
Democrata, que leu e assinou a sua declaração de compromisso de honra.-----

Esta sessão teve a seguinte ordem de trabalhos:

A . Período antes da Ordem do
B . Ordem do Dia--

dia--

Ponto í. Apreciação e votação da ata número setenta e sete da sessão ordínária
anterior;-Ponto 2. Apreciação do controlo orçamental da receita e da despesa da Junta
de Freguesia, de um de abril a dezanove de Junho de dois mil e dezanove;-----Ponto 3. Apreciação da execução dos Planos das Atividades mais Relevantes
da Gestão Autárquica de um de janeiro a trinta e um de dezembro de dois mil e

dezoito;-Ponto 4.Apreciação do relatórío de atividades da Junta de freguesia relativo ao
segundo trimestre de dois mil e dezanove;-----Ponto 5. Toponímia;------Ponto 6. Outros assuntos de interesse.--------C- lntervenção do Público----------A-Período antes da ordem do d
Inscreveram-se os Vogais Paulo Góís e Sofia Fernandes.

O Vogal do Partido Juntos pelo povo Paulo Gois alertou para a falta de
higiene nas casas de banho das escolas da freguesia, assim como a falta de
materiais de limpeza, nomeadamente na escola básica 2o e 3o ciclos Dr. Alfredo
Nobrega Ferreira Júnior
O Presidente da Junta, Pedro Fernandes respondeu que é da competência do
Diretor da escola reportar esta situação à Secretaria Regional da Educação,
entidade responsável pelo fornecimento dos produtos de limpeza para os
espaços escolares

A Vogal do Partido Social Democrata Sofia Fernandes questionou sobre o
seguro de responsabilidade civil para as festas da freguesia, e também sobre a
limpeza das veredas que fazem parte do percurso do TrailArt Camacha dois mil
e dezanove que iria realizar-se a quatro de agosto

o Presidente da Junta de Freguesia respondeu que não tinham conhecimento
se seria obrigatório ou não acionar seguro de responsabilidade civil para a
realização de festas na freguesia, no entanto iria averiguar melhor tal situação.
Quanto à limpeza das veredas para a realização do Trail, respondeu que já
estavam em curso à data

A Vogal do Partido Social Democrata Sofia Fernandes apresentou quatro
propostas a fim de serem votadas em assembleia.---

-

lsenção das taxas passadas pela Junta

de

Freguesia

da

Camacha

nomeadamente aos estudantes;----------

-Transladação dos restos mortais da Professora Elsa Nóbrega;-Envio de Missiva à Camara Municipal de Santa Cruz para a manutenção do
edifício centenário, situado junto à entrada do largo conselheiro Aires de Ornelas;
-Sugestão de alterações toponímicas sempre procedida em reunião pública.--

Quanto à primeira proposta, Presidente da Junta de Freguesia referiu que
atualmente não é cobrada qualquer taxa aos estudantes pelo que fazia pouco
sentido a apresentação desta proposta.Perante o exposto o Presidente da Assembleia, José Henriques, sugeriu uma
reformulação desta proposta e sua apresentação numa próxima reunião de
partir desta reunião de
assembleia. Ficou também estabelecido que
assembleia, todas as propostas que envolvessem alteração no orçamento da
Junta, seriam apresentadas numa dada reunião e votadas na reunião de
assembleia seguinte.

a

No que diz respeito à transladação dos restos mortais da Professora Elsa
Nóbrega, O Presidente da Assembleia colocou o documento a votação, tendo
sido aprovado por unanimidade

Quanto à terceira proposta, o Presidente da Junta, declamou não ter
conhecimento de que o predio iria ser submetido a qualquer alteração
arquitetónica

O Presidente da Assembleia colocou o documento a votação, tendo sido
aprovado com quatro votos a favor e seis abstenções. Votaram a favor os
Vogais, Hugo André Ferreíra Carvalho pelo partido Juntos Pelo Povo, Sofia
Cristina Gouveia Fernandes, José Humberto Soares Andrade e Míchele Martins
pelo Partido Social Democrata. Abstiveram-se os vogais, Inácio Alexandre Melim
Fernandes, José Luís Fernandes de Freitas, Paulo Alexandre Henriques Gois, e
Emanuel Domingos dos Santos Pereira pelo partido Juntos Pelo Povo e ainda o
Presidente da Assembleia José Manuel Henriques e o segundo secretário Óscar
Ornelas;Quanto à quarta proposta o Presidente da Assembleia colocou o documento a
votação, tendo sido rejeitada, com quatro votos contra e três abstenções e três
votos a favor. Votaram a favor os Vogais, Sofia Cristina Gouveia Fernandes,
José Humberto Soares Andrade Michele Martins pelo Partido Social
Democrata. Abstiveram-se os vogais, Hugo André Ferreira Carvalho e Emanuel
Domingos dos Santos Pereira pelo partido Juntos Pelo Povo e ainda o segundo
secretário Óscar Ornelas. Votaram contra os vogais José Luís Fernandes de
Freitas, Paulo Alexandre Henriques Gois, lnácio Alexandre Melim Fernandes
pelo partido Juntos pelo Povo e o Presidente da Assembleia José Manuel
Henriques.
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Por fim a Vogal do PaÉido Social Democrata Sofia Fernandes questionou
acerca da saía da funcionária Sra Maurilia Araújo da junta.

O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que a Sra. Maurília Araújo
tinha terminado o vínculo com a Junta de Freguesia, e estando ausente a Sra.
Ângela Rodrigues, tiveram necessidade de a substituir. O executivo optou pela
Sra. Tânia Nair Freitas, por possuir alguns conhecimentos e experiência nas
tarefas a desempenhar, e informou que esta estaria a iniciar um Programa
profissional

B- Ordem do Dia-Ponto 1- Apreciação e votação da ata número setenta e sete da sessão
ordinária anterior;A ata número setenta e sete foi colocada à votação, sendo a mesma aprovada
por maioria absoluta com oito votos a favor e duas abstenções. Votaram a favor
os Vogais, Inácio Alexandre Melim Fernandes, José Luís Fernandes de Freitas,
Paulo Alexandre Henriques Gois, Hugo André Ferreira Carvalho e Emanuel
Domingos dos Santos Freitas, pelo Partido Juntos Pelo Povo, Sofia Cristina
Gouveia Fernandes, José Humberto Soares Andrade pelo Partido Social
Democrata e ainda o Presidente da Assembleia, José Manuel Neto Henriques.
Absteve-se a vogal Michele Martins pelo Partido Socíal Democrata e o segundo
secretário Oscar Ornelas

Ponto 2- Apreciação e aprovação da conta de gerência de
Junho de 2019;-

í Abril a 19 de

Neste ponto não houve qualquer intervenção por parte dos membros da
Assembleia

Ponto 3- Apreciação de relatório de atividade da Junta de Freguesia relativo
ao segundo trimestre de 2019;---

Neste ponto não houve qualquer intervenção por parte dos membros da
Assembleia

Ponto 4- Toponímica

;-..-

Neste ponto não houve qualquer intervenção por parte dos membros da
Assembleia

Ponto 5- Outros assuntos de interesse;--------O vogal lnácio Alexandre Melim Fernandes, questionou o Presidente da Junta
de Freguesia para o facto haver libertação de fumo proveniente da chaminé da
lavandaria do Camacha Shopping, e também alertou sobre o corte de árvores
em relação ao projeto para o largo conselheiro Aires de Ornelas

O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que já tinha conhecimento
desta situação, tendo sido informado que o fumo não é toxico nem prejudicial
paru a saúde pública, e que neste momento já está em curso o plano para o
aumento da referida chaminé conforme ele próprio sugeriu como forma de
solucionar este problema No que diz respeito ao projeto para o largo Conselheiro
Aires de Ornelas, o Presidente da Junta disse que ficou estipulado que as
árvores seriam preservadas.

G- lntervenção do Públ
lnscreveram-se a Sr.a Maria José Fernandes Sousa e o Sr. Paulo Nóbrega

A Sr.a Maria José Fernandes Sousa alertou para a falta de um elemento do
executivo, nomeadamente do Tesoureiro da Junta de Freguesia o Sr.o Mário
Teixeira. Referiu que na falta deste, algum elemento do executivo deve estar
preparado para responder a questões relacionadas com parte financeira da
junta. Questionou se os votos apresentados em reunião de assembleia eram
posteriormente direcionados às pessoas envolvidas. Por fim, referiu que a
Camara Municipal nada tem a ver com as questões toponímicas de uma dada
freguesia.

O Presidente da Junta respondeu que a ausência do Tesoureiro

estava
relacionada com a sua atividade profissional, no entanto, se algum membro da
assembleia tivesse alguma questão relacionada com o orçamento/despesa da
junta poderia colocar que, posteriormente a resposta seria dada por escrito.
Quanto aos votos apresentados em assembleia referiu que todos foram
entregues atá à data

O Sr. Paulo Nóbrega questionou a alteração do nome da estrada regional 102
para 110, assim como se os números de porta seriam alterados.

O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que no próximo dia dois de
Julho do corrente ano iria averiguar esta situação.
Não havendo mais nada a tratar o Presidente da Assembleia deu por encerrado
a reunião. Não havendo mais nada a tratar o segundo secretário Óscar Ornelas
leu a minuta da ata desta reunião sendo a reunião encerrada pelas vinte e uma
horas e quarenta e cinco minutos.--

O Presidente
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