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ASSEMBLEIA de FRECUESIA da

CAMACHA
Município de Santa Cruz I Madeira
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Aos vinte e dois dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte, pelas vinte
horas, reuniu-se no edifício sede da Junta de Freguesia da Camacha, em
sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia da Camacha, presidida por Oscar
Leandro Rodrigues Ornelas, Rosa Maria dos Santos Gonçalves, primeira
secretária, Cândida Maria de Jesus Andrade, segunda secretária e ainda os
vogais Hélder Dinis Nunes da Silva, Michele Martins, Sofia Cristina Gouveia
Fernandes, José Humberto Soares Andrade, José David Andrade Gonçalves,
lnácio Alexandre Melim Fernandes, José Luís Fernandes de Freitas e Emanuel
Domingos dos Santos Freitas. Não compareceram a esta sessão os Vogais
Hugo André Ferreira Carvalho, Paulo Alexandre Henriques de Gois, tendo
estes justificado a sua ausência
Estiveram ainda presentes nesta sessão os seguintes membros do executivo;
Pedro Damião Barreto Fernandes, Presidente, Orlando Quintal Gouveia,
Secretário e Mário Frederico Quintal Teixeira, Tesoureiro e ainda os Vogais
André Filipe Belim Teixeira e Sonia Cristina Freitas Castanha
Esta sessão teve a seguinte ordem de trabalhos:

A, Período antes da Ordem do d
Ponto 1. Apreciação e votação das atas número 80

e 81 das sessões

ordinárias anteriores

Ponto 2. Apreciação de informação do Presidente da Junta de Freguesia
acerca das atividades desenvolvidas desde janeiro a março de 2020.--

B. Ordem do Dia-Ponto 3. Apreciação e votação do Voto de Louvor à iniciativa solidária SOS
Camacha Covid-19
Ponto 4. Apreciação e votação do Voto de Congratulação à Associação
Desportiva da Camacha
Ponto 5. Apreciação do inventário dos bens da Junta de Freguesia
Ponto 6. Apreciação e votação da tabela de taxas e licenças da Junta de
Freguesia
Ponto 7. Apreciação e votação da Conta de Gerência de um de janeiro a trinta
e um de dezembro de dois mil e dezanove
Ponto 8. Apreciação e votação da abertura de uma nova rubrica intitulada
"Apoio Social Excecional - Covid-19'
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Ponto 9. Outros assuntos de interesse

A. Período antes da Ordem do dia---Ponto í- Apreciação e votação da ata número oitenta e oitenta e um e das
sessões ordinárias anteriores.------..--A Vogal do Partido Social Democrata, Michele Martins, usufruiu da palavra
para questionar relativamente à última reunião em que ponto de situação
encontra-se a problemática relacionada com as estradas regionais 102 e 110
onde começa e acaba. Finalizou a sua intervenção questionado se já havia
resposta sobre a translação dos restos mortais da professora Elsa Nobrega.---

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

a

transladação dos restos mortais da professora Elsa Nobrega ocorreu durante a
Pandemia, estando os mesmos junto dos restos mortais da Maria Ascensão e
da professora Maria Augusta, quanto às estradas referiu que não obteve
qualquer resposta.

O Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva, tomou a
palavra para sensibilizar que não se pode limitar a participação do público nas
reuniões de Assembleia, sugerindo que as proximas reuniões de assembleia
fossem realizadas num lugar mais amplo como por exemplo a Casa do Povo
da Camacha ou a Escola secundária da Camacha. Também questionou acerca
da legalidade da votação da Assembleia anterior, considerando que as
decisões tomadas anteriormente foram ilegais

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, óscar Ornelas,
esclareceu que segundo o parecer da ANAFRE, os atos praticados e os
procedimentos que constam na ata número oitenta são legais e que o dinheiro
recebido pelas senhas, será doado ao projeto Eco-Escolas da Escola primária
da Camacha
Apos os esclarecimentos, o presidente colocou à votação a ata número oitenta,
sendo a mesma aprovada por unanimidade, procedendo à votação a ata
número oitenta e um, sendo a mesma aprovada por maioria absoluta com sete
votos a favor e quatro abstenções dos vogais Hélder Dinis Nunes da Silva,
José Humberto Soares Andrade, do Partido Social democrata e do Vogal
José David Andrade Gonçalves e da segunda secretária de assembleia
Gândida Maria de Jesus Andrade, do Partido Juntos Pelo Povo

Ponto 2- Apreciação e informação do Presidente da Junta de Freguesia
acerca das atividades desenvolvidas entre janeiro a março de 2020.-

O Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, procedeu à
explicação de todo o plano de atividades realizadas, nomeadamente a prova
dos reis, a rampa do rali, as limpezas de veredas, caminhos e respetivas
reparações dos mesmos, terminando referindo que a Campanha de vacinação
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dos animais de companhia ou domésticos foi adida devido à situação do
O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Oscar Ornelas, referiu
que tem verificado que a Câmara Municipal de Santa Cruz tem reparado
algumas fugas de água potável, mas que a mesma deveria ter um maior
cuidado, dado que tem um custo elevado ao honorário público
O Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva, reforçou
que existe um derrame no caminho do Ribeiro Serrão por reparar, assim como,
referido na última assembleia ainda encontra-se pendente a limpeza do
caminho do Borracheiro
A Vogal do Partido Social Democrata, Michele Martins, questionou o porquê
de não ter havido limpeza nos caminhos e veredas durante a Pandemia, ao
qual o senhor presidente da Junta informou que receberam uma notificação do
lnstituto de emprego a suspender todos os programas de desemprego, sendo
que a limpeza das mesmas são efetuadas com recursos de POT

B- Ordem do Dia--Ponto 3- Apreciação e votação do Voto de Louvor à iniciativa solidária
SOS Camacha Covid-í9.

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, óscar Ornelas, pois à
votação o Voto de Louvor à iniciativa solidária SOS Camacha Covid-19, tendo
sido aprovada com 9 votos a favor e duas abstenções, do Presidente da Mesa
da Assembleia de Freguesia Oscar Ornelas e primeira secretária Rosa
Gonça

Ponto 4- Apreciação e votação do Voto de Congratulação à Associação
Desportiva da Camacha.---O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, pois à
votação o Voto de Congratulação à Associação Desportiva da Camacha, tendo
sido aprovada por unanimidade.--------

Ponto 5- Apreciação do inventário dos bens da Junta de Freguesia.-------

O Tesoureiro do executivo, Mário Teixeira, informou à assembleia que foi
adquirida uma máquina de contar dinheiro, dado ao grande movimento de fluxo
de caixa no posto dos CTT.-

Ponto 6- Apreciação e votação da tabela de taxas e licenças da Junta de
Freguesia

O Tesoureiro do executivo, Mário Teixeira, apresentou à assembleia a
tabela de taxas e licenças em anexo que depois de rubricado fará parte
integrante da presente ata, posto à votação foi aprovado por unanimidade.----Ponto 7- Apreciação e votação da Conta de Gerência de um de janeiro a
trinta e um de dezembro de dois mil e dezanove.---------
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Posto à apreciação da conta de gerência de um de janeiro a trinta e um de
dezembro de dois mil e dezanove, o anexo que depois de rubricado fará parte
integrante da presente ata, o Vogal do Partido Social Democrata, Hélder
Dinis Nunes Silva, questionou o destino do valor das rubricas das atividades
que não se vão realizar e das verbas do PRODERAM, ao qual o Tesoureiro
do executivo, Mário Teixeira, respondeu que este valores serão atribuídos a
novas rubricas nomeadamente à nova rubrica COVID-19 ou reforço das
rubricas de Natal, Obras de interesse público, entre outras. Relativamente ao
PRODERAM, a candidatura foi submetida e aguarda esclarecimento, dado
estar suspensa pelo presente contexto que atravessamos.
Foi questionado pela Vogal do Partido Social Democrata, Michele Martins,
relativamente à rubrica 02.02 aquisição de serviços a que se deve o valor de
cinquenta e nove mil euros juntamente com a rubrica de outros serviços no
valor de trinta e um mil setecentos e vinte cinco euros.----O Tesoureiro do executivo, Mário Teixeira, informou que os valores referemse a seryiços prestados à Junta de Freguesia, como por exemplo valores
gastos da rampa do rali entre outros

O Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva, solicitou
esclarecimentos detalhados das despesas no valor de quarenta e um mil euros
na proxima assembleia

A Vogal do Partido Social Democrata, Michele Martins, alertou que a soma
do valor das rubricas 0407 e 0408 não estão corretos. O Tesoureiro do
executivo, Mário Teixeira, esclareceu que é um sistema informático que
calcula automaticamente os valores, pelo que irá averiguar e esclarecer na
proxima assembleia

Posto à votação este ponto aprovado com 7 votos a favor e quatro abstenções
de Hélder Dinis Nunes Silva, Michele Martins, José Humberto Soares
Andrade
Sofia Cristina Gouveia Fernandes
Partido Social
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Ponto 8- Apreciação e votação da abertura de uma nova rubrica intitulada
"Apoio Social Excecional - Govid-1 9".------

salientou à assembleia a
importância da abertura de nova rubrica no valor inicial de cinco mil euros com
possibilidade de reforço, para as famílias que foram afetadas pela crise gerada
com COVID-19.

O Tesoureiro do executivo, Mário Teixeira,

O Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva, reforçou a
importância deste projeto sendo possível a uma candidatura à União Europeia
alertando para que a contabilidade canalize todas as despesas com o COVID19 para esta rubrica
Posto à votação foi aprovado por unanimidade
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A Primeira Secretaria da Mesa de Assembleia, Rosa Maria dos Santos
Gonçalves, alertou que entre o Boléu e o Manuel Nóbrega existe um buraco
de grande dimensão no chão e que o mesmo provocou a queda a uma
Munícipe, também referiu que o Mercadinho da Camacha necessita de maior
visibilidade devendo ser providenciado algo para ser colocado no seu exterior,
expôs ainda que as casas de banho do mesmo estão sem qualquer higiene,
constantemente molhadas e sem papel higiénico, o Presidente Pedro
Fernandes, respondeu que iria reportar à Câmara Municipal de Santa Cruz,
sendo da responsabilidade desta instituição

O Vogal do Partido Social

Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva,
questionou relativamente ao edifício degradado do Senhor Guilherme se a
junta de freguesia já obteve resposta do ofÍcio enviado à Câmara Municipal de
Santa Cruz. Pediu esclarecimento acerca da Verba atrasada do PRODERAM,
se a mesma já tinha sido liquidada, ainda questionou qual foi a receita do
Mercadinho do ano passado. Alertou que deverá haver um debate público
sobre as futuras obras da Freguesia, para não ocorrer os mesmos erros do
passado

O Tesoureiro desta junta de Freguesia, Mário Teixeira, esclareceu que já
foram recebidas as verbas atrasadas do PRODERAM, informou que não
obteve receitas por parte do Mercadinho porque o mesmo está sobre alçada da
Câmara Municipal de Santa Cruz e não desta Junta

O Presidente desta Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, mencionou que
segundo o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz o processo acerca
do Edifício do senhor Guilherme continua no Ministério Público

O primeiro Vogal desta Junta de Freguesia, André Teixeira, referiu

que
efetuou um pedido de esclarecimento junto à Câmara Municipal de Santa Cruz
acerca das obras da Achada no dia vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte,
que apos nove dias recebeu a resposta informando que o projeto em questão
não se encontra concluído estando em fase de mediação, e que o mesmo so
poderá ser consultado quando estiver concluído

A Vogal do Partido Social Democrata, Sofia Cristina Gouveia Fernandes,
alertou para o individuo que está junto do Banco Santander a importunar os
transeuntes com ameaças, solicitação de dinheiro e ofensas verbais, que algo
deveria ser feito para terminar tal situação, ao qual o Presidente Pedro
Fernandes, respondeu que já está a par da situação, recebeu um alerta do
proprio banco, da qual solicitou várias vezes a presença da PSP ao local, ao
longo dos proximos dias tomará diligências junto do Centro de Saúde da
Camacha juntamente com a enfermeira chefe na tentativa de internamento do
respectivo individuo

C- lntervenção do Púb
Neste ponto não houve qualquer intervenção por parte do Público
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Uma vez completa a ordem de trabalhos e nenhum assunto pendente por
expor o Presidente da Assembleia deu por encerrado a reunião, pelas vinte e
duas horas e trinta minutos, a primeira secretária Rosa Gonçalves leu a minuta
da ata desta reunião para o público que será assinada pelos membros da Mesa
da Assembleia presentes
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