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ASSEMBLEIA de FRECUESIA da

CAMACHA
Município de Santa Cruz I Madeira

Ata no 85

Ao dia um do mês de maio de dois mil e vinte e urn, pelas dez horas, reuniu-se na Sala de

Sessões da Escola Básica dos 2,0 e 3." Ciclos Dr, Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, em sessão

ordinária, a Assembleia de Freguesia da Camacha, presidida por Óscar Leandro Rodrigues

0rnelas, Rosa Maria dos Santos Conçalves, Primeira Secretária, Cândida Maria de Jesus

Andrade, Segunda Secretária e ainda os Vogais Hélder Dinis Nunes da Silva, Michele Martins,

Emanuel Domrngos dos Santos Freitas, lnácio Alexandre Melim Fernandes, José David

Andrade Conçalves,José Luis Fernandes de Freitas, Eusébio Policarpo Miranda de Freitas.----

Estiveram ainda presentes nesta sessão os seguintes membros do Orgão Executivo da Junta

de Freguesia da Camacha, Pedro Damião Barreto Fernandes, Presidente, André Felipe Belim

Teixeira, Secretário, Mário Frederico Quintal Teixeira, Tesoureiro, Sónia Cristina Freitas

Castanha, Vogal, e Hugo Carvalho Ferreira Carvalho, Vogal

Não compareceram a esta sessã0, pelo Partido Social Democrata, os vogais Sofia Cristina

Couveia Fernandes e José Humberto Soares Andrade, pelo Partido Juntos pelo Povo, Paulo

Alexandre Henrique de Cois,----

Esta sessão teve a seguinte ordem de trabalhos: --------

A. Período antes da Ordem do dia

B. Ordem do Dia

Ponto 1. Apreciação e votação da Ata n." B5------

Ponto 2. Apreciação do inventário dos bens da Junta de Freguesia-----------

1



ü

Ponto 3. Apreciação e votação da tabela de taxas e licenças daJunta de Freguesia-----------

Ponto 4. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas referentes ao ano

de 2020---

Ponto 5. 0utros assuntos de interesse.-----------

C. Período de intervencão do Público--

A. Período antes da Ordem do dia

-----0 Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Silva, tomou palavra e reportou

que o agendamento desta Sessão 0rdinária não foi a mais oportuna, por corncidir com o

feriado do Dia do Trabalhador, bem como se fosse noutra data a adesão teria sido maior.

Questionou ainda se a rotatividade dos locais das Assembleias de Freguesia se iriam manter

em situações futuras-

-----0 Presidente da Assembleia, Óscar Ornelas, reforçou que o agendamento da Reunião

Ordinária para este dia teve por base as medidas de confinamento em vigor na Região

Autónoma da Madeira, o que não permitiria realizá-la durante a semana, em função das

medidas de confinamento em vigor, preferindo-se agendar para um sábado, onde se contava

com a disponibilidade de todos, bem como à importância de se aprovar os documentos de

prestação de contas para serem submetidos para o Tribunal de Corrtas.

-----0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, usou da palavra para referir

que pretende manter a rotatividade dos locais das reuniões, reforçando a importância dessa

rnesma rotatividade perante a populaçã0.-----------

B. Ordem do Dia----

Ponto 1 - Apreciação e votação da ata número 85

-----0 Presidente da Assembleia, Óscar Ornelas, colocou em votaÇão a ata número oitenta

e cinco, sendo a mesma aprovada por unanimidade

Ponto Z - Apreciação do lnventário dos bens da Junta de Freguesia
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-----A Vogal do Partido Social Democrata, Michele Martins, analisou o inventário,

questionando a falta de alguns valores referente a alguns itens, questionou o valor de

trezentos e quatro euros e cinquenta e seis cêntÌmos referentemente ao material de

escritório, fazendo referência também à ausência dos valores das duas carrinhas daJunta de

Freguesia e se o pagamento das mesmas já tinha sido concretizado,-----

-----0 Tesoureiro da Junta de Freguesia, Mário Teixeira, explicou que dada a mudanca do

sistema contabilístico, onde a Junta deixou de utilizar o POCAL para utilizar o SNC-AP, a nova

plataforma (CesAutarquia) permite um maior rigor e melhor controlo da listagem e valores dos

bens, Atendendo que muitos dos artigos foram adquiridos por Executivos anteriores, optou-

se por apenas colocar aqueles que foram adquiridos por este Executivo a partir do ano de

202I, não colocando valores nos restantes, por desconhecernìos o respetivo valor. No que

concerne ao pagamento das carrinhas, o mesrno foi realizado pelos Executivos anteriores,

pelo que atualmente a Junta não tem despesas ref erentes a essa aquisição,-

-----0 Presidente da Assembleia, Óscar Ornelas, colocou em votação o inventário dos bens

da Junta de Freguesia, tendo sido aprovado por maioria com B (oito) votos a favor e 2 (duas)

abstencões.-----------

Ponto 3 - Apreciação e votação da tabela de taxas e licenças da lunta de Freguesia-

-----0 Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis, intcrrogou, sc ainda pcrduravam

as isencões estabelecidas anteriormente,-----

-----0 Tesoureiro da Junta de Freguesia, Mário Teixeira, tomou palavra e afirmou que as

isenções estabelecidas no passado permanecem inalteráveis.-----

-------0 Presidente da Assembleia, Óscar Ornelas, colocou a votação a tabela de taxas e

licenças da Junta de Freguesia, tendo a mesma sido aprovada com 9 (nove) votos a favor e I
(uma) abstenção

Ponto 4 - Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas referentes

ao ano de 2020-

-----0 Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis, tomou palavra e referiu que face à

pandemia houve atividades que estavam previstas e devido a toda a situação pandémica as

atividades não foram desenvolvidas, questionando para onde foram canalizadas essas

3

CA
\t



O3

mesmas ve[bas

-----0 Tesoureiro da Junta de Freguesia, Mário Teixeira, esclareceu que as verbas que

estavam previstas para as atividades que não foram desenvolvidas foram canalizadas para

outras rúbricas, tendo-se inclusive reforçado as rúbricas âmbito social, nomeadamente ao

nível da "fomparticipação Financeira aos Alunos do Ensino Básico e Secundário para

Aquisição de Material Escolar", do "Apoio Social - COVID-19", entte outras, lnformou

igualmente que os valores remanescentes transitam como saldo de gerência para o ano de

20?I, sendo posteriormente apresentados e aprovados na próxima Reunião Ordinária de

Assembleia de Freguesia,-----------

-----A Vogal do Partido Social Democrata, Michele Martins, questionou se a Junta de

Freguesia uma vez que não desenvolveu as atividades previstas, se não tinha que devolver

as verbas à entidade que os financiou, uma vez que a Casa do Povo da Camacha segue estas

orientacões

-----0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, tomou palavra e esclareceu

que a ./unta de Freguesia não se rege por essas mesmas orientacões, podendo canalizar as

verbas que não foram utilizadas para outras rúbricas, tal como o Tesoureiro referiu

anteriormente.--------

-----0 Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis, interrogou se o Executivo tem

conhecimento de já chegou ao f4unicípio parte dos 500 milhões de euros, previstos para fins

de apoio social aos efeitos da pandemia, destinado ès autarquias locais.

-----0 Tesoureiro da Junta de Freguesia, Mário Teixeira, reportou que até ao momento não

deu entrada nenhum valor desse apoio nos cofres da .Junta, mas que irá averiguar, junto da

Câmara Municipal de Santa Cruz, procurando trazer atualizações sobre este assunto na

próxima reunião ordinária,-- -

----0 Presidente da Assembleia, Óscar Ornelas, colocou em votação os documentos de

prestação de contas referentes aos anos de 2020, tendo sido aprovado por maioria, com B

(oito) votos a favor e Z (duas) abstenções,-----------

5 - Outros assuntos de interesse----------

-----0 Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis, voltou a frisar a situação dos cães

no sítio da Ribeirinha, pois reportaram-lhe novamente que surgiu mais reclamações por parte
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dos vizinhos, e que esta situação carece de resolução rápida,---

-----0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, tomou a palavras e referiu já

ter conhecimento dessa situaçã0, incluslve já esteve no local, tendo reportando a

problemática à Câmara Municipal de Santa Cruz, pois Íoi a entidade responsável pelo

licenciamento do canil existente,-

-----0 Vogal do Partido Social, Democrata, Hélder Dinis, informou que houve uma falta de

publicação das atas das sessões anteriores, visto que estas devem estar publicadas para

conhecimento do público em geral, Abordou também o orcamento da lunta de Freguesia para

o pagamento do presidente a tenìpo inteiro, questionando se essa já seria uma possibilidade.-

-----0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes interpelou, dizendo que quando

assumiu o mandato estava convicto que poderia receber a tempo inteiro mas, infelizmente,

não é o caso, pois só recebe o que está previsto na Lei e nada mais do que isso ---

-----0 Tesoureiro da Junta de Freguesía, Mário Teixeira, usou da palavra para referir que

apesar de todos considerarmos que a Freguesia da Camacha necessita de um presidente com

regime de permanência a tempo inteiro, a legislação em vigor não o permite única e

exclusivamente devido ao orçamento da Freguesia, pois o encargo anual com o presidente

não pode exceder osI20/o (doze por cento) do valor total geral da receita constante na conta

de gerência do ano anterior nem do valor inscrito no orcamento em vigor, o que não se verif ica

atualmente

-----0 Secretário da Junta de Freguesia, André Teixeira, pcdiu desculpa pois apercebeu-se

que por lapso não foi feito a publicação no vvebsife (www,jfcamacha.pt) das atas referidas, e

que iria proceder à sua colocação o mais brevemente possível,---

----------0 Tesoureiro da Junta de Freguesia, Mário Teixeira, tomou a palavra e referiu que

foi pedido uma análise à gestão dos saldos anteriores, onde foi reportado uma divergêncra de

saldos entre os valores inscritos no mapa de fluxos de caixa a 3I-LZ-2020 e a soma

reconciliada dos valores existentes nas contas bancárias tituladas pela Freguesia (em caixa

não existia dinheiro em 31-12-2020), no valor de 2.105.63€ (dois mil, cento e cinco euros e

sessenta e três cêntimos). Tendo contactado o Sr. Orlando Nunes, contabilista da empresa

ACIN que prestou servicos de contabilidade até ao final do ano de 2020, o mesmo respondeu,

via e-mail, que esses valores se estenderì ao ano de 2007, tendo inclusive apresentado essa

situação aos Executivos da altura e seguintes, mas que nunca foi solucionado, 0 Tesoureiro,

Mário Teixeira, reiterou que este senhor nunca informou este Executivo desta situação

durante o mandato em vigor.--
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-----0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, informou que as obras de

benef iciação das instalações da Junta de Freguesia terão início brevemente, destacando a

colocação do alpendre na entrada principal, reÍorcando que em Reunião de Assembleia

Municipal houve deputados naturais da Freguesia da Camacha, a votar contra o apoio

camarário que permitirá a construção desta obra, considerando a postura do deputado

lamentável em virtude desta ser uma necessidade urgente para todos os munícipes que se

deslocam às instalações da Junta para beneficiar dos seus serviços, O Presidente reportou

igualmente que já se encontram a decorrer as pinturas dos abrigos de passageiros de

paragem de autocarros, da construção de um abrigo de paragem na zona do Ribeiro Fernando,

bem como já decorrem outras requalif icações, entre as quais o largo da f onte da Eira da Cruz.-

-----0 Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis, interveio para demonstrar o seu

desagrado com o discurso do Presidente da Junta de Freguesia, e que irá apurar essa situação

da votação e que na próxima sessão irá fazer-se acompanhar pela lista da votação a fim de

não haver más interpretações e de se apurar a veracidade dos acontecimentos

-----0 Presidente da Assembleia, Óscar Ornelas, reportou que existe um predio degradado,

em f rente ao espaço comercial do Sr, Constâncio Mota, que é uma ameaça para quem ali passa

diariamente, recomendando que o Presidente da Junta aborde a quem de direito para

resolução breve da situação, sendo que tern conhecimento de que o proprietário é o Sr, Pedro

Mota.------

C. Período de intervenção do público----

-----0 Senhor Manuel Arnaldo Jesus Araújo, questionou se estava previsto atividades

culturais futuramente, apelando à dinamização das mesn'ìas pois, a seu ver, a Camacha está

estagnada e antigamente não era assim, havia procura por esta vila.---

-----0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, af irmou que não será possível

dinamizar eventos até setembro/outubro, dada a situação pandémica, tendo em conta das

determinações do Coverno Regional e das demais entidades competências na matéria, em

virtude da pandemia que contìnuamos a presenciar,--------

------A Vogal do Partido Social Democrata, Michele Martins, anunciou que não será

realizado o Art' Camacha (Festival de Arte Camachense), devido às mesmas razões e

orientacões.-----------

-----0 Vogal do Partido Social Democrata, Helder Dinis, referiu já que a Junta de Freguesia
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presta homenagens a diversos populares nos demais eventos que organiza, recomenda que

seja feita uma homenagem devida ao Sr, Manuel Arnaldo de Jesus Araújo, referindo que ainda

não lhe foi reconhecido os seus feitos, nomeadamente ao nível da publicação de diversos

livros, na presenca em diversos programas televisivos, bem como por ser uma pessoa de

destaque na área da cozinha/restauração madeirense,----------

----- 0 Senhor Manuel Arnaldo Jesus Araújo, interveio para referir que não está à espera de

homenagens ou de qualquer outro tipo de reconhecimento

-----0 Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, referiu que a melhor

homenagem que se pode fazer é dar a conhecer o trabalho que se fez e, que nesse registo, o

Sr, Manuel Arnaldo Jesus Araújo, tem colaborado sucessivamente nos diversos eventos

promovidos pela Junta de Freguesia e, atendendo que o mandato aìnda não terminou, nunca

se sabe se estará prevista ou não uma homenagem.------

-----0 Presidente da Assembleia, Óscar Ornelas, informou os membros da assembleia que,

tal como se tinha comprometido na última Reunião Ordinária de Assembleia de Fr:eguesia,

enviou efetivamente um ofício, via correio eletrónico, dirigido ao 5r. Vítor Calado, Diretor da

Rede Sul do Banco Santander, sobre o encerramento do balcão na Freguesia, sendo que até

à data, não obteve resposta ao contacto realizado

-----0 Presidente da Assembleia, Óscar Ornelas, referiu igualmente que deve haver mais

diálogo entre as entidades a fim de criar mais eventos na Freguesia, quer sejam culturais,

desportivos, entre outros,

-----Não havendo mais nada a tratar o Presidente da Assembleia, deu por terminada a

reunião pelas 11 horas e 43 minutos.----------

0 Presidente da Mesa da Assemblei

0/A Primeiro/a Secretário/

CÀ \'J,

0/A Secundo/a Secretári

)
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