ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA CAMACHA
(Reunião Extraordinária)
CONCELHO DE SANTA CRUZ
ATA Nº73
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas vinte horas,
reuniu-se na sala de sessões da Junta de Freguesia da Camacha, em sessão
extraordinária, a Assembleia da junta de freguesia da Camacha, presidida, por
José Manuel Neto Henriques, Rosa Maria dos Santos Gonçalves, primeira
secretária e Óscar Leandro Rodrigues Ornelas, segundo secretário, e ainda os
vogais, Hélder Dinis Nunes Silva, Sofia Cristina Gouveia Fernandes, José
Humberto Soares Andrade, Laura Daniela Gonçalves Baptista, pelo Partido
Social Democrata; os Vogais Cândida Maria de Jesus Andrade, Inácio Alexandre
Melim Fernandes, Hugo André Ferreira Carvalho, Paulo Alexandre Henriques
Gois e Maria Fátima de Jesus Rodrigues, pelo Partido Juntos Pelo Povo.--------Não compareceu a esta sessão o vogal José Luís Fernandes de Freitas pelo
Partido Juntos Pelo Povo, tendo justificado a sua ausência.--------------------------Esta sessão teve a seguinte ordem de trabalhos:-----------------------------------Ponto Um – Apreciação do Regulamento do Sistema de Controlo Interno;-------Ponto Dois – Apreciação e aprovação da conta de gerência de 1 de janeiro a 31
de dezembro de 2017;---------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Apreciação e aprovação da conta de gerência de 21 de outubro a
31 de dezembro de 2017;-----------------------------------------------------------------------Passando ao ponto um da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia
de Freguesia, José Manuel Henriques, sugeriu uma breve explicação do
documento ao Tesoureiro Mário Teixeira. Este referiu que o regulamento do
sistema de controlo interno, é um documento de gestão interna que permite
maximizar o trabalho desenvolvido pela junta de freguesia de forma coordenada
e eficaz. Este documento é solicitado pelo tribunal de contas, aprovado pelo
executivo e apreciado pela Assembleia de Freguesia. Engloba as tarefas da
contabilidade e também as funções e competências do presidente da junta, do
tesoureiro e do primeiro secretário, assim como de todo o pessoal administrativo.
Refere ainda que qualquer alteração que seja feita no documento, terá de ser
dado conhecimento ao tribunal de contas.-------------------------------------------------No diz respeito ao ponto dois, Apreciação e aprovação da conta de gerência
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, o Presidente da Assembleia, José
Manuel Henriques, solicitou novamente ao Tesoureiro Mário Teixeira que
explicasse de forma resumida o conteúdo deste ponto. O Tesoureiro Mário
Teixeira explicou que a despesa indicada deve-se essencialmente à liquidação
de contas pendentes que vinham do mandato anterior e às despesas correntes
resultantes do normal funcionamento da junta.--------------------------------------------

A Vogal Sofia Fernandes alegou que a rúbrica em relação ao pessoal era, na
sua ótica demasiado elevada. O Tesoureiro Mário Teixeira, informa que essas
despesas referem-se não só ao mandato atual, mas também ao anterior.--------O Vogal Hélder Dinis Silva, questionou o tesoureiro acerca do valor da dívida
deixada pelo mandato anterior, tal como prometido na segunda reunião de
Assembleia deste mandato.--------------------------------------------------------------------O Tesoureiro Mário Teixeira informou que neste momento, do mandato
anterior, falta apenas liquidar cerca dois mil euros referentes à Festa da Maçã e
o pagamento de algumas senhas aos membros da Assembleia. Continua a sua
intervenção referindo que, aquando da tomada de posse, a junta de freguesia
tinha na sua conta um saldo positivo de cerca de dois mil euros e uma dívida de
cerca de dezasseis mil euros, pelo que foi solicitado ajuda à Câmara Municipal
de Santa Cruz. Explicou ainda que a junta de freguesia aguarda o subsídio de
apoio monetário referente à Festa da Maçã, pela empresa Acoporama, pois esta
verba estava prevista ser entregue até final de dois mil e dezassete, o que, até
à data não se verificou.--------------------------------------------------------------------------O Vogal Hélder Dinis Silva perguntou qual o montante desse subsídio.---------O Tesoureiro Mário Teixeira, explicou que essa receita varia entre os seis e os
nove mil euros de acordo com o contrato-programa da Proderam.------------------O Vogal Hélder Dinis Silva questiona se a rúbrica do pessoal já incluí o
ordenado do presidente da junta a tempo inteiro. Continua a sua intervenção
questionando acerca da verba prevista para passeios.---------------------------------Em relação à primeira questão, o Tesoureiro Mário Teixeira, respondeu que
sim, desde a tomada de posse até à data atual. Quanto à rúbrica passeios,
explica que esta verba destina-se à realização de uma viajem ao Porto Santo
para a população da freguesia.----------------------------------------------------------------A Vogal Laura Baptista perguntou se a junta pagava renda do prédio à Câmara
Municipal de Santa Cruz.------------------------------------------------------------O Tesoureiro Mário Teixeira respondeu que esta renda é paga desde março,
por imposição do tribunal de contas.---------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia, colocou à votação este ponto da
ordem de trabalhos, sendo o mesmo aprovado por maioria absoluta com oito
votos a favor e quatro votos contra. Votaram a favor pelo Partido Juntos Pelo
Povo os vogais: Cândida Maria de Jesus Andrade, Inácio Alexandre Melim
Fernandes, Hugo André Ferreira Carvalho, Paulo Alexandre Henriques Gois e
Maria Fátima de Jesus Rodrigues a Primeira Secretária da Assembleia de
Freguesia, Rosa Maria dos Santos Gonçalves, o Segundo Secretário da
Assembleia de Freguesia, Óscar Leandro Rodrigues Ornelas e o Presidente da
Assembleia de Freguesia, José Manuel Neto Henriques; quatro votos contra pelo
Partido Social Democrata dos vogais: Hélder Dinis Nunes Silva, Sofia Cristina
Gouveia Fernandes, Laura Daniela Gonçalves Baptista e José Humberto Soares
Andrade.----------------------------------------------------------------------------------------------

Passando ao ponto três da ordem de trabalhos, apreciação e aprovação da
conta de gerência de 21 de outubro a 31 de dezembro de 2017, o Presidente
da Assembleia passou a palavra à Vogal Sofia Fernandes, a qual apresentou
uma dúvida relativamente às transferências feitas para determinadas pessoas
da freguesia, alegando não perceber se eram bolsas de estudo.--------------------O Tesoureiro Mário Teixeira, referiu que apenas uma dessas transferências diz
respeito a uma bolsa de estudo, cuja candidatura teria sido feita no mandato
anterior, via e-mail. As restantes transferências diziam respeito ao pagamento
de RSI, por prestação de serviços à junta de freguesia.--------------------------------O Vogal Hélder Dinis Silva, questionou acerca do custo anual da execução da
contabilidade da Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------O Tesoureiro Mário Teixeira respondeu que o valor mensal era de cento e vinte
e três euros, com IVA incluído.----------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia, colocou à votação este ponto da
ordem de trabalhos, sendo o mesmo aprovado por maioria absoluta com oito
votos a favor e quatro contra. Votaram a favor pelo Partido Juntos Pelo Povo os
vogais: Cândida Maria de Jesus Andrade, Inácio Alexandre Melim Fernandes,
Hugo André Ferreira Carvalho, Paulo Alexandre Henriques Gois e Maria Fátima
de Jesus Rodrigues a Primeira Secretária da Assembleia de Freguesia, Rosa
Maria dos Santos Gonçalves, o Segundo Secretário da Assembleia de
Freguesia, Óscar Leandro Rodrigues Ornelas e o Presidente da Assembleia de
Freguesia, José Manuel Neto Henriques; quatro votos contra pelo Partido Social
Democrata dos vogais: Hélder Dinis Nunes Silva, Sofia Cristina Gouveia
Fernandes, Laura Daniela Gonçalves Baptista e José Humberto Soares
Andrade.---------------------------------------------------------------------------------------------O Vogal Hélder Dinis Silva referiu que iria apresentar uma declaração da
intenção de voto, em representação de todos os vogais do Partido Social
Democrata, de acordo com anexo um desta ata.-----------------------------------------Uma vez completa a ordem de trabalhos e nenhum assunto pendente por expor,
foi pelo presidente da Assembleia de Freguesia dado por concluída a sessão
pelas vinte horas e quarenta e cinco minutos da qual se lavrou a presente ata
que será assinada pelos membros de mesa de assembleia presentes.-------------

A Mesa da Assembleia
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____________________________
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