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ASSEMBLEIA de FRECUESIA da

CAMACHA s&

Município de Santa Cruz I Madeira

ATA NO 83

Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte, pelas vinte horas,
reuniu-se no auditorio da Casa do Povo 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 Michele Martins, José
Humberto Soares Andrade, José David Andrade Gonçalves, lnácio Alexandre
Melim Fernandes e Emanuel Domingos dos Santos Freitas. Não
compareceram a esta sessão os Vogais Hélder Dinis Nunes da Silva, Sofia
Cristina Gouveia Fernandes, Hugo André Ferreira Carvalho, Paulo Alexandre
Henriques de Gois, José Luís Fernandes de Freitas, 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 o Vogal
André Filipe Belim Teixeira.--

Esta sessão teve a seguintê ordem de trabalhos

A. Período antes da Ordem do d
B. Ordem do

Ponto í. Apreciação das atividades dinamizadas pela Junta de Freguesia da
Camacha de 1 de abril a 22 de junho de 2O2O

Ponto 2. Apreciação do Controlo Orçamental da Receita e da Despesa de 1 de
Janeiro de 30 de maio de 2020
Ponto 3. Apreciação da Execução das Grandes Opções de Planos de 1 de
janeiro a 31 de maio de 2020
Ponto 4. Apreciação e votação da Revisão ao Orçamento no1, da Despesa, da
Receita e do Plano
Ponto 5. Outros assuntos de interesse

A. Período antes da Ordem do dia---

O Tesoureiro do executivo, Mário Teixeira, usufruiu da palavra para
esclarecer as questões colocadas pelo membro da Assembleia, a Sr." Michele
Martins do Partido Social Democrata na Assembleia anterior, conforme
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documento em anexo que depois de rubricado farâ parte integrante da
presente ata

A Vogal do Partido Social Democrata, Michele Martins, apos esclarecimento
do tesoureiro do executivo, Mário Teixeira, solicitou esclarecimentos adicionais
relativamente à rubrica despesas bancárias em que foi orçamentado vinte
euros e foi gasto mil setecentos e noventa e cinco euros e setenta e nove
cêntimos, ao qual o Tesoureiro do executivo, Mario Teixeira, respondeu que
irá verificar a que se deve tais despesas, para esclarecimento na proxima
Assembleia

B- Ordem do Dia--

Ponto 1- Apreciação das atividades dinamizadas pela Junta de Freguesia
da Gamacha de í de abril a22 dejunho de 2020.-

O Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, procedeu à
explicação de todo o plano de atividades realizadas entre o período um de abril
a vinte e dois de junho de dois mil e vinte, nomeadamente a limpeza de
caminhos e veredas, a continuação do trabalho desenvolvido na área social
atribuindo dezoito refeições diárias a famílias carenciadas derivado à situação
do COVID-19.--------

A Vogal do Partido Social Democrata, Michele Martins, demonstrou o seu
descontentamento relativamente à notícia publicada no Diário de Notícias onde
referia que a Junta de Freguesia da Camacha tinha sido a única instituição de
portas abertas durante o confinamento, sendo que outras instituições também
estiveram a dar apoio dentro das suas posses

O Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, tomou a palavra e
esclareceu que a junta foi única instituição pública na freguesia da Camacha de
portas abertas, se não fosse o trabalho das administrativas na ajuda de
obtenção de documentos da segurança social para os apoios da casa do povo
cedidos pelo governo, os munícipes não teriam acesso aos mesmo, uma vez
que a segurança social ainda estar fechada_--

A Primeira Secretaria da Mesa de Assembleia, Rosa Maria dos Santos
Gonçalves, reforçou que como pessoa conhecida e sendo assistente social de
profissão, foi contactada várias vezes, por residentes a solicitar ajuda na
obtenção de documentação da segurança social, uma vez que o número
afixado na porta da referida instituição, não obtinham qualquer resposta nem
seu retorno

O primeiro Vogal desta Junta de Freguesia, André Teixeira, esclareceu que
foi contactado pelo Diário de Notícias, após terem ficado a saber da atribuição
de uma rubrica para o COVID-19, para informar sobre o trabalho que a Junta
de Freguesia da Camacha estava a desenvolver acerca da Pandemia. Não
querendo minimizar o trabalho de outras instituições da freguesia, e sendo a
única instituição pública aberta ao público na freguesia, colaborou entregando a
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documentação necessária para o apoio da Casa do Povo Camacha, não sendo
esta notícia uma afronta paru a mesma

Ponto 2- Apreciação do Gontrolo Orçamental da Receita e da Despesa de
1 de Janeiro de 30 de maio de 2020

Neste ponto não houve qualquer intervenção por parte da Assembleia.--------

Ponto 3- Apreciação da Execução das Grandes Opções de Planos de I de
janeiro a 31 de maio de 2020.-

Neste ponto não houve qualquer intervenção por parte da Assembleia.-------

Ponto 4- Apreciação e votação da Revisão ao Orçamento no1, da Despesa,
da Receita e do Plano.----------

O Tesoureiro do executivo, Mário Teixeira, apresentou à assembleia a
revisão orçamental em anexo que depois de rubricado fará parte integrante da
presente ata. Posto à votação foi aprovado por seis votos a favor e duas
abstenções do Partido Social Democrata

Ponto 5- Outros assuntos de interesse.---------

O Presidente desta Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, demonstrou o
seu descontentamento da maneira como foi atribuído o apoio à Casa do Povo
da Camacha, não sendo uma crítica à instituição em questão, mas ao Governo
Regional, dado que as restantes instituições do concelho não foram
contactadas para saberem quais as famílias já referenciadas

A Vogal do Partido Social Democrata, Michele Martins, esclareceu que o
FEAS - Fundo de Emergência de Apoio Social foi atribuído às IPSS e/ou a
instituições equiparadas a tal, sendo que a Casa do Povo da Camacha se
enquadra neste último.---

O Tesoureiro do executivo, Mário Teixeira, explicou que no projeto SOS
COVID Camacha, a Junta de Freguesia da Camacha apoiou em termos
quantitativos a rondar os mil euros em parcerias e quatrocentos euros para
aquisição de bens alimentares. Lamentou também a falta de união dos
partidos, na Camacha, nesta situação pandémica

A Primeira Secretaria da Mesa de Assembleia, Rosa Maria dos Santos
Gonçalves, alertou que anda um individuo de pé de cabra na mão, a circular
pela Camacha a importunar os moradores. Foi visto na Ribeirinha e Casais d'
além

C- lntervenção do Público-----------

Neste ponto não houve qualquer intervenção por parte do Público

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 horas e quarenta e cinco minutos.-------
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