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U-.- lt Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte
Ô Í' " horas, reuniu-se no edifício sede da Junta de Freguesia da Camacha, em sessão

ordinária, a Assembleia de Freguesia da Camacha, presidida por José Manuel
Neto Henriques, Rosa Maria dos Santos Gonçalves, primeira secretária e ainda
os vogais Hélder Dinis Nunes da Silva, Cândida Maria de Jesus Andrade, Laura
Daniela Gonçalves Batista, Paulo Alexandre Henriques de Góis, lnácio
Alexandre Melim Fernandes e José Luís Fernandes de Freitas. Não
compareceram a esta sessão os Vogais, Sofia Cristina Gouveia Fernandes, José
Humberto Soares Andrade, Hugo André Ferreira Carvalho, Maria Fátima de
Jesus Rodrigues e ainda o segundo secretário, Óscar Leandro Rodrigues
Ornelas, tendo estes justificado a sua ausência. Na falta do segundo secretário
foi chamado para substituí-lo a vogal Cândida Maria de Jesus Andrade.-
Estiveram ainda presentes nesta sessão os seguintes membros do executivo;
Pedro Damião Barreto Fernandes, Presidente, Orlando Quintal Gouveia,
Secretário, 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 de antes da ordem do dia
B - Ordem do dia.---
Ponto 1 - Apreciação e votação da ata número setenta e cinco da sessão
ordinária anterior.--
Ponto 2 - Apreciação do controlo orçamental da receita e da despesa da Junta
de Freguesia, de um de janeiro até trinta de novembro de dois mil e dezoito.--
Ponto 3 - Apreciação e votação do Plano de Atividades mais relevantes da
gestão autárquica - ano dois mil e dezanove
Ponto 4 - Apreciação e votação do controlo do plano plurianual de investimentos
- ano dois mil e dezanove
Ponto 5 - Apreciação e votação da do orçamento da receita e da despesa para
o ano dois mil e dezanove
Ponto 6 - Apreciação do relatório de atividades da Junta de Freguesia relativo
ao quarto trimestre de dois mil e dezoito
Ponto 7 - Toponímia
Ponto I - Outros assuntos de interesse.
G - lntervenção do público
Período antes da ordem do dia
- O vogal do PaÉido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva, começou
por alertar para os avisos legais relacionados com o corte de árvores, para que
os donos dos terrenos sejam notificados antes de proceder ao abate das
mesmas. Perguntou também qual o motivo do não recebimento dos documentos
e emails solicitados relativo ao regime de permanência do Presidente da Junta.
lndagou sobre a transferência de verbas da DGAL para pagamento do
vencimento do Presidente. Questionou sobre a utilização da carrinha da Junta
pelo Presidente de Freguesia, do trabalho para casa e vice-versa. Quis saber
qual o impacto da Festa da Maçã, em termos de verbas para a Freguesia.
Questionou sobre qual o andamento do pedido de raticida efetuado para
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distribuição à população da freguesia. Perguntou ainda, para quando uma
intervenção a nível de limpeza na Rua Maria Ascensão
Questionou o facto do estacionamento junto ao largo Conselheiro Ayres de
Ornelas, não permanecer aberto todos os dias da semana e não somente ao fim
de semana
Por fim, o vogal Hélder Dinis Silva em nome dos membros do PSD, alertou o
Presidente da Junta sobre o prédio que se encontra junto à entrada do Largo
Conselheiro Ayres de Ornelas, para que o mesmo não caísse no esquecimento.
Sendo um prédio centenário, necessita de ser recuperado com os traços
originais, e a junta de freguesia deveria intervir no sentido de não permitir a sua
demolição para dar lugar a outra infraestrutura qualquer
O Presidente da Junta de Freguesia, começou por pedir desculpa a toda a
Assembleia, sobre a forma como decorreu a última sessão da Assembleia de
Freguesia, solicitando ainda que este pedido fosse transmitido aos restantes
membros que não se encontravam presentes
Passou de seguida a responder às questões colocados pelo vogal Hélder Dinis
Nunes Silva. Quanto aos avisos legais para corte de árvores, o Presidente
informou que essa questão já estava resolvida e futuramente iriam ter mais
atenção a estas situações.
No que diz respeito à documentação solicitada sobre a situação da permanência
do Presidente da Junta, o mesmo informou que toda a documentação relativa a
este processo será enviado por e-mail aos membros da Assembleia.-----------
Sobre a utilização da carrinha, o Presidente da Junta esclareceu que a tem
usado muito menos, pelo facto de não necessitar de se deslocar ao Funchal para
o transporte de bens alimentares, nomeadamente banana que era distribuída à
população
Acerca do raticida para distribuição à população, o Presídente informou que o
mesmo já foi solicitado à Secretaria Regional do Ambiente
Quanto à limpeza da Rua Maria Ascensão a mesma está a ser efetuada,
prevendo ficar limpa em breve.
Em relação ao terreno que serve de estacionamento junto ao Largo Conselheiro
Ayres de Ornelas, o Presidente da Junta informou que vai reforçar o pedido junto
do proprietário, Sr. Ricardo Nóbrega, para abertura do mesmo todos os dias da
semana
O tesoureiro Mário Teixeira, informou a Assembleia que as verbas
provenientes do Estatuto Remuneratório para pagamento do vencimento do
Presidente em regime de permanência a meio-tempo já deram entrada no
Orçamento da Junta
No que respeita à aquisição de maçãs para a realização da respetiva Festa,
informou que foram adquiridos cerca de quinhentos quilos de maçã aos
prod utores camachenses
Apelou ainda à maior participação dos membros da assembleia com propostas
de atividades para engradecer o trabalho da Junta
O vogal Hélder Silva respondeu que também concorda com esta opinião do
tesoureiro da Junta, contudo, estranha esta atitude, uma vez que a Assembleia
rejeitou uma proposta colocada à votação no ano transato, no sentido de trazer
maior participação da oposição, nas atividades da junta. Nesse sentido, referiu
que, dando seguimento ao apelo do tesoureiro da Junta, irâ apresentar
novamente na próxima reunião da Assembleia de Freguesia, a proposta para o
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Terminado o período de intervenção, passou-se de seguida à apreciação dos
pontos do Período da ordem do dia:------
Ponto í - Apreciação e votação da ata da sessão anterior
O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, José Manuel Henriques,
colocou à votação a ata da sessão ordinária anterior, tendo a mesma sido
aprovada por unanimidade
Ponto 2 - Apreciação do controlo orçamental da receita e da despesa da
Junta de Freguesia, de um de janeiro até trinta de novembro de dois mil e
dezoito
Neste ponto não houve qualquer intervenção por parte dos membros da
Assembleia
Ponto 3 - Apreciação e votação do Plano de Atividades mais relevantes da
gestiio autárquica - ano dois mil e dezanove
Neste ponto o vogal Hélder Dinis Silva questionou quais as novas rubricas
contempladas neste Plano que diferem do Plano do ano anterior
O tesoureiro, Mário Teixeira, começou por explicar que as atividades mais
relevantes e que não constavam no Plano do ano anterior são, a realização do
Grande Prémio de Ciclismo, integrado nas comemorações do vigésimo quinto
aniversário da elevação da freguesia da Camacha a vila, realização do
Rampa/rally de Santa Cruz. Frisou ainda que devido ao grande aumento do
número de candidatos universitários às bolsas de estudo, foifeito uma alteração
da verba orçamentada em dois mil e quinhentos euros, para seis mil euros. Não
havendo mais questões este documento foi colocado a votação, tendo sido
aprovado com seis votos a favor e duas abstenções
Ponto 4 - Apreciação e votação do controlo do plano plurianual de
investimentos - ano dois mil e dezanove.
O vogal Hélder Dinis Silva, questionou o Tesoureiro da Junta sobre a utilização
da verba de catorze mil e trezentos euros, prevista no Plano

O tesoureiro da Junta respondeu que esta verba será utilizada em obras de
interesse para a Freguesia. lnformou ainda que a verba referente ao apoio do
Proderam ainda não foi ressarcído pela Junta, pelo que não consta do respetivo
Plano

Depois de colocado a votação o Plano foi aprovado com seis votos a favor e
d uas abstenções. -----------
Ponto 5 - Apreciação e votação da do orçamento da receita e da despesa
para o ano dois mil e dezanove
O vogal Hélder Dinis Silva questionou o Tesoureiro da Junta sobre a redução
da verba orçamentada na rubrica remunerações certas e permanentes, em
relação ao ano transato
O tesoureiro respondeu que essa redução deve-se ao facto do vencimento do
Presidente ter sido reduzido do tempo inteiro para o meio tempo
Depois de colocado a votação o mesmo for aprovado com seis votos a favor e
d uas abstenções. -----------
Ponto 6 - Apreciação do relatório de atividades da Junta de Freguesia
relativo ao quarto trimestre de dois mil e dezoito
Em relação a este relatórío o Presidente da Junta esclareceu que a Junta de
Freguesia tentará que todos os pedidos efetuados pela população sejam
devidamente atendidos e resolvidos com a maior brevidade possível.-
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O Presidente da Junta informou que existem duas Veredas a aguardar a
respetiva denominação, uma no Sítio da Nogueira e outra no Sítio do Rochão.-
Ponto 8 - Outros assuntos de interesse
Inscreveram-se para intervír os vogais Hélder Dinis Silva e José Luís de
Freitas
O vogal Helder Dinis Silva colocou as seguintes questões:
Questionou relativamente à mudança de nome anteriormente atribuído à Vereda
do Banif; Quis saber da situação da moradia do Sr. José Rodrigues Martins, mais
conhecido pelo " Boganga "e qual o tipo de ajuda que será prestado ao mesmo;
Quando serão colocadas lombas na Rua Maria Ascensão; Derrame de água no
Caminho da Portela, para quando a reparação das tubagens; Qual o tipo de
apoio que foi dado à Senhora Maria Apolinária Vieira, moradora no Sítio do
Ribeiro Fernando, aquando da enxurrada na sua moradia, devido ao transbordo
de água proveniente da levada do Norte; informou o Presidente da Assembleia
Freguesia da Camacha, o executivo da Junta bem como os restantes membros
eleitos desta Assembleia, sobre a intenção de enviar um pedido à Assembleia
Municipal de Santa Cruz no sentido propor a passagem dos restos mortais da
professora Elsa Sá, figura da Camacha de reconhecido mérito cultural, para a
casa mortuária existente no Cemitério da Camacha. Dessa forma, a freguesia da
Camacha estaria a atribuir um simples, mas justo reconhecimento pelo trabalho
e dedicação à cultura da freguesia
O Presidente da Junta, Pedro Fernandes, respondeu que em relação à Vereda
do Banif não existe consenso entre os moradores para alteração da
denominação da Vereda, dado que isso implicaria a alteração de todos os
documentos devido às moradas fiscais dos moradores; Quanto à situação da
moradia do Sr. José Martins Rodrigues, o Presidente da Junta frisou que o
processo está entregue na Câmara Municipalde Santa Cruz e que o mesmo tem
de aguardar o despacho, seguindo os parâmetros legais; Em relação à
colocação de Lombas em diversos Caminhos da freguesia, o Presidente deu a
conhecer que esteve com o Engenheiro Moura, da Câmara Municipal de Santa
Cruz, a fazer um levantamento dos Caminhos que necessitam da colocação de
lombas, estando prevista a colocação de duas em cada um dos caminhos a
seguir referidos, a saber, Caminho da Portela, Caminho dos Tanques, Estrada
Dr. David Eleutério de Nobrega e Rua Maria Ascensão junto ao Bar Evaristo;
Quanto ao derrame de água no Caminho da Portela, como está prevista a
colocação de lombas naquele Caminho, o Presidente referiu que seria oportuno
nessa data a colocação de tubagens a fim de resolver o problema do
escoamento das águas; No que diz respeito à inundação da moradia da Senhora
Apolinária Vieira, o Presidente explicou que deveu-se à queda de ramos e
entulho na referida levada, tendo a mesma entupido e causado alguns estragos
no acesso à moradia e inundação da mesma. Salientou que foi efetuada uma
reunião com dois Engenheiros das Estradas da Madeira, Câmara Municipal de
Santa Cruz, Junta de Freguesia da Camacha e Comandante dos Bombeiros de
Santa Cn)2, de modo a encontrar a melhor solução para a resolução deste
problema que já se arrasta há vários anos, estando esta moradia a ser
constantemente afetada. Entretanto foram colocados pines em cimento de modo
a resolver de momento o problema, uma vez que está em estudo a construção
de uma proteção mais consistente. A Junta apoiou a senhora Apolinária com
tapetes e materiais de construção civil, nomeadamente areia, cimento e brita
para reparação do acesso à moradia; Quanto aos restos mortais da Professora
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Elsa Sá, o Presidente da Junta referiu que está plenamente de acordo que os
mesmos deveriam ser depositados no Ossário da Capela Mortuária, visto que a
Professora Elsa foi uma grande impulsionadora da Cultura Camachense e
Madeirense e que entrará em contacto com a Câmara Municipal de Santa Cruz
a fim de informar-se quais os parâmetros legais, a seguir
O vogal José Luís de Freitas começou por referir que não é necessário haver
tantas lombas na freguesia e comentou ainda a situação do uso da carrinha pelo
Presidente da Junta, alegando que já nos outros mandatos aconteciam situações
idênticas e que ninguém comentava
O vogal Hélder Dinis Silva respondeu ao vogal José Luís de Freitas que os
anteriores mandatos fazem parte do passado e que as pessoas a quem este se
referia, não estavam presentes para se poderem defender. Lembrou ainda que
não existe base legal para o uso do transporte da junta de freguesia, na
deslocação do presidente para a sua residência e vice-versa
C - lntervenção do público
lnscreveram-se os cidadãos seguinte
Senhor Manuel MaÉins Gouveia e senhora Ângela Maria Sousa Rodrigues.
O Sr. Manuel Martins referiu que na sua opiníão quem ganha as eleições é que
deveria dirigir os destinos da freguesia
A Sr.a Angela Rodrigues relembrou a i

à lgreja Paroquial, nomeadamente na
sucederam dois acidentes mortais.-------
Uma vez completa a ordem de trabalhos e nenhum assunto pendente por expor,
foi pelo Presidente da Assembleia dada por concluída a sessão pelas vinte e
duas horas e trinta minutos da qual se lavrou a presente ata que será assinada
pelos membros da Mesa da Assembleia presentes

O Presidente da Assembleia

mportância da colocação de lombas junto
Rua David Eleutério de Nóbrega, onde já

u(

A Primeira Secretária

G--crL€S
^)v' o egundo SecretárioI
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