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Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezanove, 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 Rosa Maria dos Santos [onçalves,
Óscar Leandro Rodrigues Ornelas, segundo secretário e ainda os Vogais Hélder Dinis
Nunes da Silva, Michele Martins, Cândida Maria deJesus Andrade, lnácio Alexandre Melim
Fernandes, José Luís Fernandes de Freitas, josé Humberto Soares Andrade, Hugo André

Ferreira Carvalho e Emanuel Domingos dos Santos Freitas, não compareceram a esta
sessão os Vogais Paulo Alexandre Henriques de Cóis, Sofia Cristina Couveia Fernandes,

que justificaram as suas faltas. Tendo em conta que
renunciou

o presidente da assembleia

o cargo, a mesa foi composta por Rosa Maria Santos Conçalves, Oscar

Leandro Rodrigues Ornelas, e a Vogal Cândida Maria de Jesus Andrade que foi chamada
para completar esta mesma mesa.-------

Estiveram ainda presentes nesta sessão os seguintes membros do executivo; Pedro
Damião Barreto Fernandes, Presidente, Orlando Quintal Couveia, 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 79 da sessão ordinária anÌerior.---------
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Ponto 2 - Apreciação e votação do Plano de Atividades mais relevantes da gestão
autárquica - ano dois mil e vinte.-

Ponto 3 - Apreciação e votação do controlo do plano plurianual de investimentos - ano
dois mil e vinte,-----

Ponto 4 - Apreciacão e votação da do orçamento da receita e da despesa para o ano
dois mil e vinte.-----

Ponto 5 - Apreciação do relatório de atividades

da Junta de Freguesia

relativo ao quarto

trimestre de dois mil e dezanove. --------

Ponto 6 - Outros assuntos de interesse. ----------C

- lntervenção do público.

A primeira secretária da Assembleia Rosa Maria dos Santos Conçalves anunciou a
renúncia do Presidente de assembleia José Manuel Neto Henriques que fez uma breve
explicação do porquê da sua renúncia, Todas as pessoas presentes mostraram o seu
apoio e compreensão, Para completar a assembleia de freguesia foi chamado o senhor
José David Andrade Conçalves, eleito pelo PartidoJuntos Pelo Povo que assinou a sua

declaracão de compromisso e tomou posse, como vogal da assembleia de freguesia.----

Uma vez que o senhor presìdente da assembleia renunciou seu rargo e a primeira
secretária não quis assumir o seu lugar, foi proposto à assembleia a formação de uma
nova mesa de assembleia composta por Oscar Leandro Rodrigues Ornelas, Presidente
de Assembleia, Rosa Maria dos Santos Concalves primeira secretária e tândida Maria de
Jesus Andrade segunda secretária.

0 Vogal

Hélder Dinis Nunes da Silva, do Partido Social Democrata, perguntou se tudo

estava de acordo com o regimento e se era necessário nova eleicão. -----------

0 Presidente

da Junta de f reguesia, Pedro Fernandes explicou que segundo o parecer da

ANAFRE só seria necessário nova eleicão se toda a mesa de assembleia se tivesse
demitido.
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0 Vogal Hélder

Dinis Nunes da Silva, do Partido Social Democrata, referiu que era

importante que estas alteracões ficassem registadas em ata para no futuro não haver
qualquer problema.

Tomou a palavra o novo Presidente de assembleia, Óscar Leandro Rodrigues Ornelas,
que desde logo congratulou o trabalho impecável desempenhado pelo seu antecessor,
José Manuel Neto Henriques, Agradeceu o

voto de confiança e espera estar a altura das

tarefas que lhe foram confiadas.
Período antes da ordem do dia:

A Vogal do Partido Social Democrata, Michel Martins, usufruiu da palavra para
questionar se a verba que a lâmara disponibiliza para a limpeza das estradas está a ser
utilizada, alerta que ainda está por limpar o caminho do Borracheiro, nas Figueirinhas e

estrada José Barreto. Frnalizou a sua intervencão questionando se a problemática
relacionada com as estradas regionais 102

e 110 já estavam

resolvidas

e

onde

começam e terminam

0 Presidente daJunta de Freguesia, Pedro Fernandes, esclareceu que

a verba

tem sido

usada para esse efeito mas que o pessoal e equipamentos existentes para efetuar as
limpezas não é o suficienÌe. Afirmou ainda que é dada a volta à freguesia. Em relação às
estradas não obteve qualquer tipo de resposta, mas que iria insistir junto do responsável
para dar resposta na proxima assembleia

0 Vogal do Partido Social Democrata Hélder Dinis Nunes Silva, questionou o porquê
do Crande Prémio dos Reis deste ano ter mudado de sítio. Perguntou tambem para
quando teremos o destacamento da corporacão de bombeiros na nossa freguesla,
lnterrogou sobre o início das obras no Largo Concelheiro Ayres de Ornelas e onde pode
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ter acesso ao projeto. fontinuou a sua intervenção referindo que e de maior urgência a
instalacão de lombas na Rua Maria Ascensão e que este assunto já é recorrente, Af irmou

que iluminação do Natal está muito fraca em comparacão às outras freguesias do
concelho. Perguntou sobre os moldes e para quando estarão disponíveis os apoios para

eventos de coletividades. Questionou sobre o parecer da Câmara Municipal em relacão

à transladação dos restos mortais da professora Elsa para a Camacha. Na mesma
sequência gostaria de saber qual foi o parecer dado pela câmara em relação ao ofício
enviado sobre o edifício degradado no centro da camacha, mais conhecido por "edifício

do Cil e Cuilherme. Finalizou a sua intervenção afirmando que o senhor José Manuel
Henriques não devia ter abandonado o cargo

0 Presidente daJunta de Freguesia, Pedro Fernandes explicou a alteracão do percurso
do Crande Prémio dos Reis e finalizou dizendo que é uma forma de dar a conhecer aos

atletas este complexo despoltivo, proporcionando um melhor acesso e acolhimento,
sendo também uma forma de ajudar o clube. Quanto à corporacão dos bombeiros e sua

vinda para a camacha, já está a ser tratado mas não sabia precisar uma data. Sobre as
obras da achada está previsto para iniciar em 2020 e o projecto pode ser visto na
Câmara de Santa [ruz, Quanto às lombas na estrada Maria Ascensão já foio efetuado

um contacto com o Vereador e está a ser tratado mas devido às burocracias não
consegue precisar uma data. No que respeita à iluminação do Natal foi feito um alerta
aos responsáveis para que procedessem à substituição pois existiam muitas lâmpadas
queimadas e afirmou que espera uma melhoria no próximo ano. No que respeita aos

eventos de coletividades da Camacha explicou que todas as candidaturas apresentadas,
sem exceçã0, serão apoiadas consoante as possibilidades da junta e que a forma de
apoiar será o pagamento direto de faturas dessas mesmas coletividades. Como por
exemplo, o Teatro Experimental da Camacha necessitou de se deslocar a outro sítio e a

junta assumiu a fatura do gasóleo para essa mesma deslocaçã0, Sobre a transladação
dos restos mortais da senhora professora Elsa não obteve resposta da Câmara, mas iria

fazer as diligências para apresentar na próxima reunião. Quanto ao edifício degradado
no centro da Camacha e uma situação privada e continua no Contencioso do Ministério
Publico, por isso ainda não existe resposta e tentaria na proxima reunião dar feedback.
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Terminado o período antes da ordem do dia, passou-se de seguida à apreciação dos
pontos da ordem do dia:------

Ponto 1 - Apreciação e Votação da ata de sessão anterior.--O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Óscar Ornelas, colocou à votação

a ata da sessão ordinária anterior, tendo a mesma sido aprovada por maioria absoluta,
com quatro abstenções, dos Vogais José David Andrade Conçalves, do Partido Juntos

Pelo Povo e dos Vogais Hélder Dinis Nunes Silva, Michele Martins e José Humberto
Soares Andrade, do Partido Social democrata, e com sete votos a favor, dos restantes
elementos presentes na assembleia.----------

Ponto Z - Apreciação e votação do Plano de Atividades mais relevantes da gestão
autárquica - ano dois mil e vinte.
Foi efetuado uma explicação geral deste ponto em conjunto com o ponto três e quatro

da ordem de trabalhos. Pode verificar-se essa mesma discussão no ponto quatro desta
ata, ---------

Não havendo questões o mesmo foi colocado a votaçã0, tendo sido aprovado por
maioria absoluta com três abstencões, dos vogais do Partido Social Democrata e oito

votos a favor, dos elementos que constituem a assembleia por parte do Partido Juntos
Pelo Povo.-

Ponto 3 - Apreciação e votação do controlo do plano plurianual de investimentos

-

ano dois mil e vinte.
Não havendo questões o mesmo foi colocado a votaçã0, tendo sido aprovado com oiÌo

votos a favor e três abstencões
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Ponto 4 - Apreciação e votação do orçamento da receita e da despesa para o ano
dois mil e vinte,-----

0 Vogal Hélder Dinis Silva, questiona o aumento significativo no orcamento da receita
e pede uma explicação à assembleia dessa verba. Pediu também que fosse explicado
gestão do orçamento para 20?O

0 Tesoureiro da Junta de Freguesia - comecou por explicar que esse aumento provem
de uma candidatura feita ao PRODERAM, Vladeira Terra de Turismo e

fultura, que temos

indicadores de que será aprovada, Este é um projeto parceria que abrange variados

eventos culturais em diferentes lugares da ilha e tem o intuito de divulgar todo o
patrimÓnio imaterial da nossa regiã0. Assim, podemos também projetar o nome da
Camacha noutros eventos do mesmo género fora da freguesia. É onde temos inserido,

por exemplo, a nossa Festa da Maçã. Explicou ainda que em funcão da aprovação desta

candidatura poderemos verificar ou não o tal aumento significativo no orçamento da
receita. Continuou referindo que o orçanento para o próximo ano mantem-se idêntico

ao do presente ano, ressalvando apenas a situacão anterior e salientando que não
houve qualquer aumento de verbas por parte da Camara Municipal de Santa fruz nem
do Fundo de Financiamento das Freguesias, no que diz respeito ao orçamento da receita.

No que diz respeito ao orçamento da despesa informa que houve um ligeiro aumento
que se refere à rubrica de apoio às coletividades. A redução do valor da rubrica do Apoio

a Estudantes universitários prende-se com o facto de colmatar uma necessidade

de

apoiar também os estudantes

0 Vogal Hélder Silva, contestou o decréscimo de quase cinquenta por cento na rubrica
de apoio aos estudantes universitários. E disse que era triste ver uma rubrica de apoio
aos medicamentos com um valor irrisório de cem euros.

0 Tesoureiro, Mário Teixeira, explicou que por opção estratégica nunca foi esgotado

o

valor total de cada rubrica existente no orçamento. Concluiu explicando que

o

orçamento é uma ferramenta de gestão que permite alterar valores entre rubricas e que
esses valores estão sempre em constante avaliação em função das necessidades
existentes.
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Não havendo mais questões o mesmo foi colocado a votaçã0, tendo sido aprovado por
maioria absoluta com trôs abstenções, dos vogais do Partido Social Democrata e oito

votos a favor, dos elementos que constituem a assembleia por parte do Partido Juntos
Pelo Povo.-

Ponto 5 - Apreciação do relatório de atividades da Junta de Freguesia relativo ao
quarto trirnestre de dois mil e dezanove,
0 Vogal Hélder Dinis Silva, questiona o valor da despesa para policiamento e que mais
despesas inerentes à Rampa da Camacha

0 Tesoureira

da Junta de Freguesia explicou que a verba para o policiamento foi

assegurada pelo Automóvel Clube foncelho de Santa Cruz (ACCS) e que a Junta de
Freguesia da Camacha contribuiu com apoio logístico e um valor monetário na ordem
dos mil e quinhentos euros.

Ponto 6 - Outros assuntos de interesse.
0 Tesoureiro, Mário Teixeira, propôs um voto de pesar ao senhor Fernando de Nóbrega
que foi uma figura ilustre da nossa freguesia que esteve na presidência da Associação

Desportiva da Camacha durante muitos anos e que levou as co[es do nosso clube aos
campeOnatos nacionais, elevando assim o nome da nossa freguesia. Referiu ainda que

o seu contributo ao clube também foi importante para o desenvolvimento pessoal de
muitos jovens e consequentemente na sociedade da nossa freguesia, Desta forma
gostaria de manifestar o sentimento de pesar junto da sua família,

0 Presidente da Assembleia,

Oscar Ornelas, colocou esta proposta a votação que foi

aprovada por unanimidade, -------
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Presidente da Assembleia, Oscar Ornelas, propôs um voto de louvor ao antigo

Presidente de Assembleia, José Manuel Neto Henriques, pelo seu excelente contributo
a nossa freguesia que atrescentou valor e enriqueceu, sem dúvida, esta assembleia de
freguesia. A sua organização e imparcialidade são realmente inspiradoras. Bem-haja.--Colocado à votaçã0, este voto de louvor vou aprovado por unanimidade.

0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, enalteceu o trabalho realizado
ao longo do ano, dando alguns exemplos, tendo em conta a sustentabilidade económica
e que

tentou elevar da melhor forma o nome da nossa f reguesia sem ter em conta a cor

partidária. Continuou dizendo que temos muito a melhorar mas que não fugimos às
nossas responsabilidades, Finalizou desejando a todos um feliz ano de dois mil e vinte, -

C

- lntervenção do público----

Neste ponto não houve qualquer intervenção por parte do Público.-

Uma vez completa a ordern de trabalhos e nenhum assunto pendente por expor, foi pelo

Presidente da Assembleia dada por concluída a sessão pelas vinte e uma horas e vinte
minutos da qual se lavrou a presente ata que será assinada pelos membros da Mesa da
Assembleia presentes, --
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Presidente da Assembleia
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