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EMBLEIA DE FREGUESIA DA CAMACHA
CONCELHO DE SANTA CRUZ
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Aos onze dias do mês de abril 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 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, Paulo Alexandre Henriques de Góis, lnácio Alexandre Melim
Fernandes, José Luís Fernandes de Freitas, Sofia Cristina Gouveia Fernandes
e Hugo André Ferreira Carvalho. Não compareceram a esta sessão os Vogais
Óscar Leandro Rodrigues Ornelas, Laura Daniela Gonçalves Baptista , José
Humberto Soares Andrade, e Maria Fátima de Jesus Rodrigues 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 e ainda os Vogais André Filipe Belim Teixeira e Sónia Cristina
Freitas Castan
Antes de dar inicio à ordem de trabalhos o Presidente da Assembleia, José
Manuel Henriques fez a leitura da carta de renúncia de mandato, da Sra.
Maria Fátima de Jesus Rodrigues, membro da Assembleia pelo Partido Juntos
Pelo Povo, sendo esta substituída pelo Sr. Emanuel Domingos dos Santos
Freitas eleito pelo Partido Juntos Pelo Povo, que assinou a sua declaração de
compromisso de hon ra.----Esta sessão teve a seguinte ordem de trabalhos

A. Período antes da Ordem do dia--B. Ordem do

Di tt

Ponto 1. Apreciação e votação da ata número 76 da sessão ordinária anterior;
Ponto 2. Apreciação e aprovação da conta de gerência de 1 de janeiro a 31 de
dezembro de 2018;----Ponto 3. Apreciação da execução dos Planos das Atividades mais Relevantes
da Gestão Autárquica de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018;------Ponto 4.Apreciação da execução dos Planos Plurianuais de investimentos de 1
de janeiro a 31 de dezembro de 2018;-------Ponto 5. Apreciação de relatório de atividades da Junta de Freguesia relativo
ao primeiro trimestre de 2019;--:---Ponto 6. Apreciação do inventário dos bens da Junta de Freguesia;-----Ponto 7. Toponímia;----Ponto 8. Outros assuntos de interesse.--------C- lntervenção do Público----------A-Período antes da ordem do dia--.-

trabalhar pa'a

a Junta de freguesia estando no seu lugar a Sra Maurília

Araújo.-No que diz respeito à festa de Santo Antão, o Presidenta da Junta de
Freguesia começou por referir que a junta de freguesia contribuiu com a
construção de um curral no Adro da lgreja Matriz e no pagamento à PSP, o
valor de cento e treze euros e cinquenta e sete cêntimos. Salientou ainda que
não foram contactados para mais ajudas
Quanto ao pagamento dos honorários da Sra. Maurília Sofia Henriques Araújo
disse que o mesmo e feito pela Junta de Freguesia através de recibos verdes.

Quanto ao atraso no pagamento às trupes, referiu que se tratou de uma
situação pontual em relação a uma trupe, por falta de comunicação entre a
Junta de Freguesia e a Casa do Povo mas que essa situação estava resolvida
e que iriam ter mais atenção no futuro

Por fim, o Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que a Sra Sónia
Marília Silva tinha terminado o seu POT e como a Sra. Ângela Rodrigues
estava de atestado, tiveram necessidade de a substituir. O executivo optou
pela Sra. Maurília Araújo, por possuir conhecimentos e experiência nas tarefas
a desempenhar, uma vez que já tinha prestado serviço na Junta.--------------------

B- Ordem do Dia..-Ponto í- Apreciação e votação da ata número 76 da sessão ordinária
anterior;O Vogal do Partido Social Democrata Hélder Dinis solicitou a alteração do
nome da prof. Elsa Sá para Elsa Nóbrega na ata número setenta e seis.----------

O Presidente da Assembleia José Manuel Henriques respondeu que iria
emendar o nome da mesma na ata, desconhecendo que do seu nome não
constasse o sobrenome "Sá"---

A ata número setenta e seis foi colocada à votação, sendo a mesma aprovada
por maioria absoluta com sete votos a favor e três abstenções. Votaram a favor

os Vogais, Cândida Maria de Jesus Andrade, lnácio Alexandre Melim
Fernandes, José Luís Fernandes de Freitas, Paulo Alexandre Henriques Gois,
Hugo André Ferreira Carvalho, pelo Partido Juntos Pelo Povo e ainda Rosa
Maria dos Santos Gonçalves, e José Manuel Neto Henriques, do Órgão
Deliberativo. Abstiveram-se os vogais, Hélder Dinis Nunes Silva, Sofia Cristina
Gouveia Fernandes, pelo Partido Social Democrata e o vogal Emanuel
Domingos dos Santos Freitas do Partido Juntos Pelo Povo

Ponto 2- Apreciação e aprovação da conta de gerência de 1 de janeiro a
31 de dezembro de 20í8;---..---..Neste ponto não houve qualquer intervenção por parte dos membros da
Assembleia

bermas é por demais evidente. uma vez que toda a sua de cima necessita de
uma intervenção, perguntando se já tinha alguma data prevista; Finalizou a sua
intervenção alertando para o facto do edifício do Sr. Ricardo Nóbrega continuar
no mesmo estado degradante, solicitando que fosse feito um pedido à Câmara
Municipal de Santa Cruz de modo a manter a estrutura inicial deste, visto
estarmos perante um prédio emblemático da freguesia.

O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que neste momento já está
em curso o plano parc a intervenção da subida junto à casa do Sr. Luís
Adelino. Quanto ao edifício do Sr. Ricardo Nóbrega o Presidente respondeu
que está sob a tutela da Câmara Municipal de Santa Cruz e que iria reforçar a
importância de manter a arquitetura do dito predio. No que diz respeito ao
caminho no Ribeiro Serrão o Presidente da Junta disse que esteve no local
juntamente com o Sr. Presidente da Câmara, o vice-presidente e o vereador
Dúlio ficando estipulado que seria feito um levantamento sobre a intervenção
deste caminho e das escarpas o mais rapidamente possível a fim de melhorar
esta situação.

Ponto 6- Apreciação do inventário dos bens da Junta de

Freguesia;------

O Presidente da Junta de Freguesia referiu que foi adquírido para serviço da
junta uma roçadeira, um berbequim e um torno.------

Ponto 7- Apreciação e votação da tabela e taxas de licenças da Junta de

Freguesia;-------A Vogal do PSD Sofia Fernandes questionou o valor das licenças e das taxas
do ruído considerando que as mesmas eram um pouco elevadas
O Vogal do PSD Hélder Dinis referiu que deveria ser repensada a cobrança de
taxas pelos serviços prestados pela junta em algumas situações,

nomeadamente aos estudantes da freguesia. A proposta surge no seguimento
de algumas medidas de cariz social que têm surgido na presente legislatura a
nível regional e nacional, como seja a título de exemplo, a diminuição do preço
dos passes sociais. Nesse seguimento, o vogal referiu que faz todo o sentido
que o poder local, nomeadamente as juntas de freguesia e as Câmaras
Municipais, contribuam também para o "desafogar" das famílias isentando as
algumas, taxas de prestação de serviços, principalmente aos estudantes. -------

O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que de facto iria discutir o
assunto junto do executivo e se fosse necessário procederia a alteração do
documento

O Presidente da Assembleia colocou o documento a votação, tendo sido
aprovado com oito votos a favor e duas abstenções. Votaram a favor os
Vogais, Cândida Maria de Jesus Andrade, lnácio Alexandre Melim Fernandes,
José Luís Fernandes de Freitas, Paulo Alexandre Henriques Gois, Hugo André
Ferreira Carvalho e Emanuel Domingos dos Santos Freitas pelo Partido Juntos
Pelo Povo e ainda Rosa Maria dos Santos Gonçalves, e José Manuel Neto
Henriques, do Orgão Deliberativo. Abstiveram-se os vogais, Helder Dinis

A Sra. Maria José Sousa questionou sobre a responsabilidade da limpeza dos
jardins da lgreja Nova e da lgreja Matriz. Perguntou também a quem pertencia
a responsabilidade das licenças do ruído aquando de um evento publico.
Referiu que no ano passado foi dado uma isenção da taxa de ruido na festa de
São Lourenço e depois foram cobrados quarenta e oito euros. Questionou
ainda se já foi enviado o oficio a Direção Regional de Estradas a alertar para o
risco de queda de árvores na estrada Regional cento e dois, junto ao
restaurante Quatro Estações.

O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que a limpeza dos jardins
das lgrejas normalmente são da responsabilidade da Câmara Municipal, mas
sempre que solicitada, a Junta de freguesia ajuda dentro das suas
possibilidades.

Quanto à cobrança da taxa de ruído, respondeu que iria averiguar se teria
havido algum erro ou mal-entendido, em todo o caso, pediu que a senhora
apresentasse a documentação comprovativa para poder esclarecer o assunto. Disse ainda que já tinha sido enviado um ofício a pedir o abate das árvores que
estavam a oferecer perigo de queda na estrada regional cento e dois, no
Ribeiro Fernando

A Sra. Michele MaÉins referiu que em vez de dar algo insignificante às
crianças deveriam substituir os prémios atuais por um brinquedo, por exemplo.-

O Presidente da junta de freguesia respondeu que iria repensar juntamente
com a organização nessa situação
O vogal Inácio Alexandre Melim Fernandes expôs que no plano trimestral de
atividades da junta estava mencionado a limpeza do caminho dos tanques no
Ribeiro Fernando, o que não correspondia à verdade, referiu inclusive que além
de não estar totalmente limpo, o mato em vez de ser recolhido foi atirado para
um terreno de um munícipe.

O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que iria passar no local para
averiguar a situação mostrando-se preocupado uma vez que foi mandado
recolher o respetivo mato com o transporte da Câmara Municipal. -----

Não havendo mais nada a tratar

o Presidente da Assembleia

deu por

encerrado a reunião. A primeira secretária Rosa Gonçalves leu a minuta da ata
desta reunião para o público pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco
minutos

O Presidente da
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