ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA CAMACHA
CONCELHO DE SANTA CRUZ
ATA Nº70
Aos dezanove dias do mês de outubro de dois mil e dezassete,
pelas vinte horas, reuniu-se na sala de sessões da Junta de
Freguesia da Camacha, em sessão extraordinária, a Assembleia
de Freguesia da Camacha, presidida por Ana Maria Baptista
Santos Sá, Sónia Marília Góis da Silva primeira secretária e João
José de Góis Sá segundo secretário e ainda os Vogais Paulo
Alexandre Henriques Góis, Óscar Leandro Rodrigues Ornelas,
José Luís Fernandes de Freitas pelo Movimento Juntos Pelo
Povo; os Vogais Francisco Guilherme Meneses Teixeira e Alberto
Luís Gomes Miranda pelo Partido Social Democrata. ----------------Nesta sessão estiveram presentes também, os membros do
Executivo da Junta, nomeadamente David José Gouveia
Rodrigues, Presidente e Magda Maria Duarte Rodrigues,
Tesoureira. -----------------------------------------------------------------------Não compareceram a esta sessão os vogais José Manuel de
Gouveia e o vogal Eusébio Policarpo Miranda Freitas pelo
Movimento Juntos Pelo Povo, os vogais Maria José Vieira
Fernandes Sousa e João José Faria pelo Partido Social
Democrata; não tendo sido as ausências justificadas por nenhum
dos vogais. -----------------------------------------------------------------------Não compareceu a esta sessão, mas justificou a sua falta a vogal
Ana Carina Mota Teixeira pelo Movimento Juntos Pelo Povo. -----Esta sessão teve a seguinte ordem de trabalhos:-----------------Ponto Um – Apreciação e votação da ata de sessão anterior. --Ponto Dois – Apreciação do Controlo Orçamental da Receita e
da Despesa do 2º e 3º trimestre de dois mil e dezassete. ----------Declarada aberta a sessão, deu a Assembleia de Freguesia início
à reunião com a apreciação dos pontos da Ordem do Dia: ---------Ponto Um – Apreciação e Votação da Ata da Sessão
Anterior. -------------------------------------------------------------------------Entrando no ponto um da ordem de trabalhos, e não havendo
nada a comentar por parte dos vogais presentes a Presidente da
Assembleia de Freguesia - colocou a ata à votação, tendo sido
a mesma aprovada por maioria com sete votos a favor: cinco pelo
Movimento Juntos Pelo Povo dos vogais Paulo Alexandre
Henriques Góis, José Luís Fernandes de Freitas, pela Primeira
Secretária da Assembleia de Freguesia Sónia Marília Góis da
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Silva, pelo Segundo Secretário da Assembleia de Freguesia João
José Góis Sá e pela Presidente da Assembleia de Freguesia Ana
Maria Baptista Santos Sá; dois pelo Partido Social Democrata do
vogal Francisco Guilherme Meneses Teixeira e Alberto Luís
Gomes Miranda; e uma abstenção pelo Movimento Juntos Pelo
Povo do vogal Óscar Leandro Rodrigues Ornelas. -------------------Nada mais havendo a acrescentar, passou-se ao ponto seguinte
da ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------Ponto Dois – Apreciação do Controlo Orçamental da Receita
e Despesa do 2º e 3º Trimestre de dois mil e dezassete. -------Entrando-se no ponto dois da ordem de trabalhos o Presidente
da Junta de Freguesia – informou que o senhor Orlando não
conseguiu vir à Junta mais cedo e só ontem à tarde é que tiveram
oportunidade de reunir todos os documentos e fazer a reunião de
Executivo. ------------------------------------------------------------------------O Vogal Francisco Guilherme Meneses Teixeira – pediu a
palavra para sugerir que deveria existir um anexo como
documento final, onde constasse o detalhe da receita e da
despesa, para que quem concretizar o pagamento das contas
saiba a que valores se referem. --------------------------------------------A Tesoureira da Junta de Freguesia Magda Maria Duarte
Rodrigues – disse que quer deixar as contas fechadas até o dia
vinte de outubro, mas que o senhor Orlando só pode vir à Junta
no dia vinte e cinco. Salientou também que com a autorização do
novo Executivo irá deixar todas as contas fechadas até o dia vinte
de outubro de dois mil e dezassete. --------------------------------------Informou que em termos de receita o grau de execução
orçamental ronda os setenta e cinco por cento e que em termos
de despesa o grau de execução orçamental ronda os setenta por
cento. ------------------------------------------------------------------------------Disse que o pagamento do apoio aos Estudantes Universitários
foi realizado hoje e que para o dia de amanhã ficou agendado o
pagamento das senhas de presença. ------------------------------------Referiu que a Junta irá concorrer a um apoio à realização da
Festa da Maçã. O projeto já está feito e já existe a deliberação
com a aprovação do mesmo, sendo este apoio para os anos de
dois mil e dezassete, dois mil e dezoito e dois mil e dezanove. ---Esclareceu que a Festa da Maçã não se reflete neste controlo
orçamental e que será necessário fazer dotação financeira com
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consequente alteração do Orçamento, sendo que este assunto
ficará para ser discutido na próxima Assembleia. ---------------------O Vogal Francisco Guilherme Meneses Teixeira – pediu a
palavra para questionar o porquê de na página um do controlo
orçamental da receita existir uma rubrica cujo grau de execução
orçamental apresenta cento e quarenta e cinco por cento. ---------A Tesoureira da Junta de Freguesia Magda Maria Duarte
Rodrigues – respondeu que tem de ser alterado uma vez que
falta a correção de valores entre rubricas através da verificação
dos lançamentos efetuados. ------------------------------------------------Mencionou que a previsão de recebimentos foi inferior ao
concretizado. --------------------------------------------------------------------Acrescentou ainda que durante o ano vão existindo alterações,
pois o Orçamento apresentado em janeiro de cada ano é
previsional e que assim sendo vão sendo efetuadas correções
entre rubricas consoante a verificação dos lançamentos
contabilísticos efetuados. ----------------------------------------------------O Vogal Francisco Guilherme Meneses Teixeira – é da
opinião que quem vai encerrar as contas é que deve fazer as
correções para que não existam alterações que impliquem
aprovação em assembleia. --------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia – pediu a palavra para
dizer que no próprio Orçamento não se pode mexer sem
aprovação da assembleia, mas sendo movimento de correção
entre rubricas essa aprovação não é necessária. ---------------------Aproveitou para referir que o projeto de apoio à realização da
Festa da Maçã inclui criação de roteiros e apoio ao
desenvolvimento de novas plantações. Salienta que para
aproveitar ao máximo os valores constantes do apoio seria
necessário a criação de uma associação de produtores de maçã.
Em alternativa a Junta de Freguesia poderá criar parcerias com
outras freguesias e através dessas parcerias ir buscar mais
fundos. O objetivo do apoio alvo da candidatura apresentada é o
desenvolvimento rural e a promoção da maçã. ------------------------A Tesoureira da Junta de Freguesia Magda Maria Duarte
Rodrigues – usou da palavra para esclarecer que o valor deste
apoio para o ano de dois mil e dezassete será pouco pois foi só
para a realização da Festa da Maçã. Em dois mil e dezoito e dois
mil e dezanove; o valor será superior e já poderá ser aplicado não
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só na Festa da Maçã, mas para apoio à produção da maçã e
renovação de pomares. ------------------------------------------------------Terminou a sua intervenção referindo que para a realização da
Festa da Maçã apenas setenta por cento do apoio é a fundo
perdido, se o apoio for para renovação de pomares e produção
de maçã será cem por cento a fundo perdido. -------------------------Uma vez completa a ordem de trabalhos e nenhum assunto
pendente por expor, foi pela Presidente da Assembleia de
Freguesia dada por concluída a sessão pelas vinte e uma horas
da qual se lavrou a presente ata que será assinada pelos
membros da Mesa da Assembleia presentes. -------------------------A Mesa da Assembleia
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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