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ASSEMBLBIA DE FREGUESIA DO MONTE
DEDEZ DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTB E UM

Aos dez dias do m6s de Dezembro de dois mil e vinte e um, pelas dezanove horas e

trinta minutos, no Saldo Paroquial da Igreja de Nossa Senhora do Monte, reuniu

ordinariamente a Assembleia de Freguesia do Monte, nos termos do disposto no nirmero

um, do artigo onze, da lei setenta e cinco, de doze de Setembro de dois mil e treze, com

a seguinte ordem de trabalho

l. Periodo de Intervengdo do Pfblico.--

2. Periodo Antes da Ordem do Dia.----

2.1. Assuntos de Interesse da Freguesia.--------

3. Periodo da ordem do dia.----

3.1. Informagdo da Presidente de Junta.--

3.2. Discussdo e aprovagdo do Regimento da Assembleia de Freguesia;-----

3.3. Discussdo e aprovagdo da tabela de taxas;--

3.4. Discussdo e aprovaEdo do Orgamento para o ano de 2022;--

3.5. DiscussSo e aprovagdo do Plano de Actividades para o ano de2022;

3.6. DiscussSo e aprovagdo do Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2022; -

4. Aprovagdo do Mapa de Pessoalpara o ano de2022

Presidiu ir sessdo o Presidente da Assembleia, Jos6 Manuel Machado Barradas, sendo

secretariado pela primeira secret6ria, Maria Clara Vieira Gama e segundo secret6rio,

Francisco de Sousa Gongalves

Estavam presentes os senhores vogais: Marco Nuno Figueira Mendonga, Ana Luisa

Martins Pestana Lopes, Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, N6lio Manuel de Jesus Moura em

representagdo de Omar da Gama Gama, da Coligagdo Confianga; Rriben Pereira de

Oliveira, C6tia Isabel Viveiros, Marco Vicente Ferreira de Gouveia e Carla Cristina

Freitas Vieira Serr6o do PPD/PSD e Jo6o Paulo de Freitas Ferreira do CDS e Carlos
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Alberto Faria em representagdo de Maria Assungdo Bacanhim da Silva do Bloco de

Esquerda.-

Estiveram presentes os membros do executivo da Junta de Freguesia, Maria Idalina

Fernandes da Silva, Jos6 Agostinho Freitas Baptista, Filipa Isabel Martins Azevedo,

Teod6sio Miguel Gouveia Faria e Maria Elisabete de Freitas G6is Pinto

Verificadas as condig6es, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu a boas vindas e

como era a primeira reunido cumprimentou os elementos da nova Junta de Freguesia,

principalmente na pessoa da Sra Presidente, bem como todos elementos que fazem parte

desta nova Assembleia, fez um cumprimento especial a todos aqueles que tamb6m

fazemparte desta casa j6 a alguns anos, tal como ele, esperando que as novas reuni6es

ser produtivas, tal como j6 acontecia no passado, disse tambdm que cada elemento iria

receber o respectivo Regimento que nos vai orientar durante a nova legislatura, referiu

que as alterag6es que foram feitas foi para salvaguardar situagdes que eram omissas e

assim ndo haver m6s interpretagdes.--

Pediu tamb6m que sempre que esteja uma pessoa a intervir n6o haja atropelos verbais

sobre quem est6 a intervir. Se algu6m quiser contrapor pede a palavra que no momento

oportuno lhe serS dada

De seguida o Presidente da Assembleia de Freguesia, procedeu ir leitura da convocat6ria

e respectiva ordem de trabalhos.---------

l. Periodo de Intervengdo do Pirblico.--

2. Periodo Antes da Ordem do Dia.----

2.1. Assuntos de Interesse da Freguesla.--------

3. Periodo da ordem do dia.----

3.1. Informagdo da Presidente de Junta.--

3.2. Discussdo e aprovagdo do Regimento da Assembleia de Freguesia;.

3.3. DiscussSo e aprovagSo da tabela de taxas;--

3.4. Discussdo e aprovagdo do Orgamento para o ano de20227-
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3.5. Discussdo e aprovaEdo do Plano de Actividades para o ano de 2022;

3.6. Discussdo e aprovaglo do Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2022; -

4. Aprovagdo do Mapa de Pessoal para o ano de 2022.--

Passou-se de irnediato ao ponto 1, ndo tinha sido pedido nenhuma intervengdo, no

entanto o Vogal Carlos Alberto Faria, no uso da palavra referiu que como era a sua

primeira vez,ndo sabia mas que queria intervir no ponto nfmero 2.1, os Vogais Josd

Gabriel Pereira de Oliveira, Marco Nuno Figueira Mendonga e Rriben Pereira Oliveira,

bem como o 2o Secret6rio Francisco Sousa Gongalves, pediram para intervir.------------

Foi dada a palavra ao Vogal Jos6 Gabriel Pereira de Oliveira, que no uso da palavra

comegou por cumprimentar todos os presentes e disse

"Primeira questdo, queriafazer algumas perguntas d Sra. Presidente da Junta e como

estamos no Natal com o fim de ano d porta e nesta altura d hdbito a Junta de freguesia

fazer a devastagdo dos acdcias acima do Miradouro do Hospital para as pessoas terem

a oportunidade de ver o "fogo no fim de ano, porque tem uma vista maravilhosa, o ano

passado ndo foifeito se calhar devido d pandemia.---------

Segunda Questdo: No miradouro abaixo do hospital tem de haver alguns

melhoramentos, na entrada da parte sul a parte do miradouro estd muito mais baixa

que a estrada, aconteceu a algumas semanas atrds eu vinha passando e uma senhora,

um seja um casal que vinha ver a vista e a senhora caiu, aleijotFse, teve os primeiros

socorros, acho que devia ser feito um degrou para ficar mais nivelado.--------

Outra questdo ,! sobre o Fontendrio que se encontra no Tanque, junto ao restaurante O

Bacalhau, o Fontendrio estd a precisar de alguma restauraEdo, tem muitas fissuras,

quedas de dgua, a Junta devia requalificar aquele Fontendrio para ficar mais bonito.

Ultima questdo d sobre os varandins das Freguesias, alguns varandins em becos e

veredas o que eu noto d que ndo se fa, a manutenqdo, alguns estdo com ferrugens,

quanto mais tarde se fizer a manutengdo pior sera d preciso um pouco de tinta para dar

naque le s v ar andins " . --- ---- - --
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De seguida foi dada apalavra aos Vogal Carlos Alberto Faria, que ap6s cumprimentar

toda a Mesa e todos os presentes disse:--

" Queria falar sobre o degrau do Miradouro como falou o Sr. Oliveira, mas acho que

se devia fazer uma rampa para as pessoas com deficiAncia terem acesso ao miradouro

que d lindo e com uma bela vista, esta d s6 uma sugestdo.-

Segunda sugestdo d sobre os correios da Freguesia do Monte, que como a Sra.

Presidente sabe fecharam e os correios fazem muitafalta a muita gente, principalmente

ds pessoas idosas da nossa Freguesia d de lamentar ndo ter um correio e eu gostava de

perguntar o que d que a Junta tem em mente para resolver este problema?---------------

Porque este d um problema muito grave, dizem para as pessoas se dirigirem aos

correios mais pr1ximos, mas os mais pr6ximos d na Penteada e uma pessoa de setenta,

oitenta anos que ndo tem transporte para ir daqui do Monte d Penteada tem de apanhar

dois autocarros ou entdo tem de ir d Avenida Zerco, eu acho que a Junta acima de tudo

na minha opinido, antes dos correios terem fechado devia ter uma palavra a dizer,

embora ndo seja do pelouro da Junta, na opinido pilblica devia se manifestar contra o

fecho, jd sdo dois correios que fecham na nossa zona, muito lamentdvel eu gostava na

realidade que este problemo fosse resolvido, ndo por mim, mas sim para as pessoas

mais carenciadas pelo menos d o que se foz propaganda que se estd d disposiqdo do

povo e luta pelos mais carenciados e que mais precisam e ero uma mais-valia para a

Freguesia do Monte"

Neste momento foi dada a palavra aos Vogal Marco Nuno Figueira Mendonga, que ap6s

cumprimentar todos os presentes disse:--

"Tenho aqui algumas questdes para colocar a Sra. Presidente, a primeira 6 tentar saber

o que vai ser feito ao Largo da Fonte? E uma questdo que se folou nos ultimos tempos

e que agoro ndo se fala.

Segunda questdo d sobre o correios, tive que me deslocar aos correios e realmente

aquilo d muito mau, estar na rua, uma fila enorme de pessoas com algumas limitagdes

4



5

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

Assembleia de Freguesia do Monte

ali d espere, yemos deixando passar porque d uma questdo de dtica e os correios faz-

nos falta, foi uma promesso do Funchal sempre d Frente. Gostaria tambdm de saber

porque razdo ndo foi feita a inauguragdo da nossa Capela das Babosas, passou o dia 8

de Dezembro, foi anunciado e atd hoje ningudm se pronunciou, ningudm veio dizer d

populaEdo o que aconteceu, pelo menos ndo tenho conhecimento, penso tambdm que a

maior parte das pessoas ndo t€m conhecimento.--------

Outra questdo que d do conhecimento de todos n6s a Escola do Tanque fechou, o que 6

feito da Escola do Tanque? O Monte Verde que ti um grupo que d daqui da freguesia

vai fazer 20 anos e realmente consegui uma sede que ainda estamos na Estrada

Comandante Camacho de Freitas e continuamos ld e eu pergunto o que d que vamos

fazer dquele bonito espaEo, dar vida porque n6s temos capacidade pora fazer tanta

Baptista.--

A outra questdo d como dizia a Sra. Presidente e bem, n6s aqui vamos todos trabalhar

para o mesmo d o interesse da Freguesia, podem contar connosco, n6s ndo somos

inimigos de ningudm, que nos tratem bem porque n6s vos vamos tratar bem. E tudo".

Novamente o Vogal Marco Nuno Figueira Mendonga pediu para acrescentar:

"Peqo desculpa o Caminho das Tilias, quero vos dizer que antes das eleiEdesfoifeita

uma promessa pela "ColigaEdo Confianga" e agore recentemente o Sr. Presidente da

Cdmara veio dizer aquilo foi umo promessa, que foi encaminhado da parte deles isso d

menos verdade. Obrigado.

Foi dada a palavra ao Segundo Secret6rrio Francisco de Sousa Gongalves que

cumprimentou todos os presentes e desejou um bom mandato e que estejamos todos a

lutar pelo que mais gostamos que 6 o Amor e passou a ler na integra a Proposta de

Louvor a tr€s jovens da Freguesia o Andr6 Moniz Vieira, Laura Aguilar e Lourengo

Posto d votagdo - O Voto de Louvor aos tr€s jovens da Freguesia o Andr6 Moniz Vieira,

Laura Aguilar e Lourengo Baptista, foi o mesmo Aprovado por Unanimidade.-
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Antes de passarmos ao ponto seguinte o Sr. Presidente da Assembleia pediu a palavra

para relembrar as substituigdes ou seja o Vogal Carlos Alberto Faria substitui a Vogal

Maria Assungdo Bacanhim da Silva e o Vogal N6lio Manuel de Jesus Moura substitui

o Vogal Omar da Gama da Gama.-

Disse tamb6m que deu entrada dois requerimentos donde consta que:-------

O Grupo do PS 6 representado pelo Sr. Marco Nuno Figueira Mendonga, a Sra. Ana

Luisa Martins Pestana Lopes, Jos6 Gabriel Pereira de Oliveira e Omar da Gama da

Gama- ou seja 4 elementos;---------

O Bloco de Esquerda 6 representado pela Sra. Maria Assungdo Bacanhim da Silva; e a

A Coligagdo Funchal Sempre d Frente mant6m-se pelo PPD-PSD e CDS-PP

De imediato deu a palavra ir Sra. Presidente, para que esta fizesse a sua intervengSo.

No uso da Palavra a Sra. Presidente cumprimentou todos os presentes, nomeadamente

o Sr. Presidente da Mesa e os restantes elementos da Mesa da Assembleia,

cumprimentou os novos eleitos d Assembleia de Freguesia e tamb6m os colegas que a

acompanham na Junta de Freguesia e a D. Paz Mendonga, ilustre funcion6ria da Junta

de Freguesia, que est6 connosco para nos ajudar em alguma situagdo que seja necess6rio,

epassou adizer---

"E com muito orgulho que entro no meu terceiro e ultimo mandato como Presidente do

Junta de Freguesia, por limite de mandato pelo que o lei assim exige e devo tambdm

partilhar convosco que concordo com isso, porque temos pessoas na equipa que irdo

continuar o grande trabalho que este executivo jd iniciou em dois mil e treze na defesa

dos interesses da nossa Freguesia do Monte e desejar como alias jd tem acontecido

nestes oito anos que estou d frente desta Freguesia, tenho a certeza que os nossos

trabalhos ao longo deste mandato serdo muito proficuos como jd aconteceram ro

passado.--

- Reiativamente ds questdes que os Srs. Vogais da Assembleia colocoram, no referente

d situaEdo da limpeza vamos falar com o Sr. Sdrgio pora continuar a fazer aquela
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limpeza porque de facto d importante, ndo sd para os pessoas da zona mos tamb,lm para

quem vem ao Monte visualizar com seguranga o fogo-de-artificio, ainda mois neste

tempo e pandemia

- Relativamente ao Mirodouro abaixo do Hospital dos Marmeleiros, n6s estamos bem

focados naquela situagdo e naquela zona e posso vos dizer que ao contrdrio dos outros

oito anos que passaram, todos os dez Presidentes de Junta de Freguesia do concelho

do Funchal, uma vez por mAs reilnem com o Sr. Vereador Bruno Pereira, o que n6s

fazemos nessos rettni1es d cada Presidente de Junta leva as questdes da stm Freguesia

oo Vereador que depois dd seguimento para a sua soluEdo e informagdo junto do Sr.

Presidente da Cdmara e restantes equipas e o que n6s temos ali e jd estamos a trabalhar

no sentido de nestes quatro anos conseguirmos ter ali a tal bolsa de estacionamento tdo

necessdria, jd temos identificado o terreno, jd temos identificado os proprietdrios

inclusivti jd entregamos essa informaEdo d Cdmara, os servigos camardrios ficaram

responsdveis por dizer qual d a drea que precisam para entdo voltarmos a falar com o

proprietdrio, isto para fazermos uma intervengdo ndo sd para as pessoas estacionarem

condignamente naquela zona e o trdnsito fluir como deve ser e as pessoas da freguesia

efora dafreguesia usufru[rem daquele Miradouro que d lind[ssimo, defacto com aquele

estacionamento desordenado e perigoso, onde algudm pode cair como jd referido aqui,

referir tambdm a colocaqdo da rampa, vamos estudar esta situaEdo, este d um mandato

de quatro anos comegamos jd a trabalhar os quatro onos passam rdpido, parece muito

tempo mas ndo d, mas esta sttuaqdo estd nos nossos objectivos. - Relativamente ao

Fontendrio tambdm concordamos consigo, tem ali situagdes que ainda ndo resolvemos,

mas seja este Fontendrio ou seja outro da Freguesia, vamos fazer um grande

investimento porque fazem parte do patrim6nio da Freguesia

- Na situagdo dos varandins tambdm jd temos previsto a sua manutengdo, se calhar jd

se aperceberam ou ndo o trabalho d discreto mas as chapas de identfficagdo dos becos
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e veredas ftm sido pintados, temos essa preocupagdo, ndo s6 aos varandins mas tambdm

na identificaEdo das vias e vamos continuar a fazer

- No referente aos CTT, o que acontece d que os CTT estava a pagar um determinado

valor ao proprietdrio do supermercado e o Sr. viu que na prdtica d que estova a manter

aquele posto de trabalho, ott seja cinquenta por cento do que ele paga d funciondria d

para os CTT, este d um trabalho muito minucioso, o que ele solicitou aos CTT era para

ver se eles podiam aumentar a comparticipagdo, infelizmente foram intransigentes e

ndo o fizeram, tambdm estdo a conversar connosco e quem trabalha comigo nestes oito

anos, sabe que eu ndo entrego as coisas assim d preciso gerir muito bem o orgamento

da Junta de Freguesia.--------

O assunto ndo estd fechado e tenho a certeza que vai ser para beneficio da populaEdo,

esta foi uma altura md 6 Natal, Fim de Ano, as pessoas recebem as suas reformas e

subsidio, mos infelizmente os CTT foram intransigentes e n6s temos de marcar a nossa

posigdo e defender ndo so o OrEamento que estd d nossa responsabilidade e a provisdo

de verbas, ndo dar tudo o que eles acham que t€m de ter.-----

-Relotivamente d situagdo do Largo da Fonte, indicada pelo Sr. Marco MendonEo,

posso-lhe dizer que ao contrdrio do passado nestes illtimos oito anos, aldm de ter as

reuniSes em que o Sr. Vereador destacado para fazer a ligaEdo com as respectivas

freguesias, tambdm jd tive uma reunido na Cdmara Municipal do Funchal, com o Sr.

Presidente da Cdmaro, onde fiquei pasmada, foi a primeira vez que um tdcnico

responsdvel pelos espaQos verdes tambem foi ouvido, o que lhe posso dizer 6 que esta

s ituagdo serd resolvida.

- Relativamente d Capela das Babosas, o Sr. Padre Victor informou as pessoas que

vieram d missa das I Ih, Missa da Imaculada Conceigdo e explicou todo o processo

relativamente ao facto da Capela ndo ter sido conclu{da. Essa explicagdo foi doda pela

Igreja, o Governo Regional jd entregou o dinheiro, sei tambdm porque tenho a

informaEdo, tambdm estive a ajudar nesse processo por exemplo os TeleJ'4ricos Madeira
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tambdm ofereceu, ou seja fez uma comparticipagdo de cinquenta mil euros para a

Capela das Babosd.r, os trabalhos jd foram retomados, houve ali um compasso de

espera, como sabem a estrutura estd feita, mas depois os trabalhos de pormenor que jd

estavam a ser realizados no Continente levaram mais tempo, entre outras situagdes,

mas de facto dentro em breve a nossa Capela estard conclu[da e por isso tambdm d que

os trabalhos jd foram recuperados.----------

- Relativamente d Escola do Tanque, posso dizer Sr. Marco que em dois mil e treze,

infelizmente ndo tinha o Sr. comigo, a Secretaria do Educagdo tinha os dados gerais de

quantos alunos existiam na Freguesia do Monte, pelas nossas escolas todas e como se

deve lembrar muito bem, o que 6 que n6s na altura negociamos, que uma parte da escola

continuaria a funcionar como escola e a outra funcionaria para a Freguesia, onde se

incluiria a sede para o Grupo Folcl6rico Monte Verde, mas infelizmente, como deve se

lembrar, ndo tivemos os seu apoio pilblico, enquanto Presidente do Grupo Folcl1rico,

portanto esta Junta de Freguesia este Executivo sempre se preocupou com aquele

espaQo e garanto que neste momento estd a ser utilizado para outros fins 6 uma situagdo

provis6ria da pr6pria Secretaria, mes nos Junta de Freguesia com a Cdmara Municipal

do Funchal, aquele 6 um im6vel Municipal e naturalmente terd o .fim que n6s e a

Cdmara Municipal achar que d melhor para a Freguesia do Monte.

-Relativamente ao Caminho das Tilias (no decurso da Assembleia rectificou-se n6o

Caminho das Tilias, mas sim Caminho das Lajinhas), permita-me fazer uma mera

corregdo o Caminho pedonal foi aberto, o Sr. Oliveira acompanhou a luta deste

executivo desde dois mil e quinze, n6s executivo da Junta de Freguesia, sempre

lideramos este processo para a abertura daquela via ao trdnsito por uma questdo de

seguranEa, porque ainda que o Governo Regional tenha a faixa corta-fogo em cima

feita, os inc/ndios infelizmente podem acontecer, o que n6s verfficomos d que aquele

sltio ,i um sitio antigo e tem casas antigas e as pessoas sdo idosas e quando temos ali

umfoco de inc€ndio, infelizmente ndo temos juventude e meios para depois puder ajudar
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e os prdprios bombeiros intervirem rapidamente de maneira que seja controlodo o foco

de incAndio. Um dos argumentos que este Executivo apresentou sempre no Cdmara

Municipal do Funchal, nos mandatos de dois mil e treze a dois mil e dezassete e que era

tambdm uma salvaguarda a abertura daquela via para o trdnsito para a seguranqa do

s[tio e do concelho do Funchal, n6s sabemos que os illtimos inc€ndios mostraram que o

concelho do Funchal ndo estd protegido.------

O actuol Presidente da Camara quando fala desta intervengdo, folo que d uma

intervengdo feita pelo Municlpio do Funchal d como a situaEdo do Lido que em dois mil

e treze jd tinha sido conclulda a sua recuperaEdo depois do 20 de Fevereiro e

recuperado pela anterior Vereagdo liderada pelo Dr. Miguel Albuquerque, mos depois

como estavam a terminar os trabalhos foi inaugurado logo ap6s as eleiEdes de dois mil

e treze pelo Presidente da altura o Dr. Paulo Cafofo, ou seja, os trabalhos continuam

independentemente de quem estd no cargo, o que eu posso dizer d que o que estd feito e

n6s sabemos trabolhamos sempre os cinco em equipa, se o anterior executivo na

Camara tivesse ouvido o pedido desta Junta de Freguesia aquela obra jd tinha sido

conclufda pelo anterior executivo, criou-se ali um impasse devido a uma quinta em que

as pessoas recusovam ceder um determinado terreno, se o tivessem feito atd a Cdmara

recuperava os muros que estavam em perigo paro quem passava, o que n6s sugerimos

d Cdmara tanto por escrito como nos reuni1es que o colega Sr. Agostinho esteve na

Cdmara o que dissemos foi exproprie-se, o que aconteceu d que um dos membros que

estava aqui na Assembleia, da Cdmara diziam-nos uma coisa e o representante dos

proprietdrios dizia outra e n6s dizfamos que para o bem comum exproprie-se, o espaqo

que falta, porque de outra forma o anterior Presidente da Cdmara o Dr. Miguel

Gouv e ia ter ia inaugurado e s te nov o arruame nto " . ----------

Neste momento o Sr. Oliveira tomou a palavra e disse:---

"Que este projecto foi apresentado a todas as pessoas dos Lajinhas, antes dos eleigdes"-

Ao que a Sra. Presidente respondeu:------------
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"N6s andamos a recolher assinaturas, houve pessoas que desistiram, mas n6s ndo

desistimos, porque estas coisas ndo se conseguem logo, em termos de equipa o Sr.

Agostinho Baptista ficou responsdvel por esta situaqdo. "-------

O Sr. Presidente da Mesa tomou a palavra para dar continuidade aos trabalhos para

entrarmos no: --------

3. Periodo da Ordem do Dia.---

3.1. InformagSo da Presidente de Junta.--

Foi dada a palavra d Sra. Presidente que disse:

Que ndo tinha muito mais a acrescentar ao que j6 tinha dito, relativamente ao final do

outro mandato 6 o que se encontra descrito muito sumariamente no documento que est6

na posse de todos, nomeadamente as actividades de Setembro, Outubro, Novembro, as

actividades previstas, os oficios com maior destaque enviados para as diversas entidades

e Gestdo Financeira desde 9 de Junho de 2020 a 18 de Setembro de 2020

De seguida pediu a palavra o Vogal Carlos Alberto Faria e disse:---
ooQue a Sra. Presidente tinha apresentado neste plano de actividades vdrias propostas,

mas que era sua preocupagdo a terceira idade e juventude e que mesmo sabendo ndo

ser do pelouro da Sra. Presidente, na freguesia do Monte, que eu saiba e tenha

conhecimento ndo tem actividades para os idosos e por exemplo a freguesia de Santo

Antdnio que tem um Centro de Dia e um Gindsio que d orientado pela Cdmara para

onde vdo os nossos idosos fazer gindstica e isso 6 louvdvel para as pessoas que muitas

vezes estdo em casa sozinhas e se tiverem para onde ir se divertir e conversar, fazer

gindstica, passeios, isso d ter uma velhice activa e faz falta na freguesia do Monte e

tambdm estou preocupado com as criangas que aqui na freguesia ftm escola e pouco

mais, ndo sei se existe um parque infantil, (ao que lhe informaram que sim que havia

um parque infantil) quanto d Quinta do Imperador devia estar aberta ao domingo (ao

que lhe informaram que sim que tambdm estava aberto ao dorningo)
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Devemos nos preocupar mais com a populaqdo para que a nossa populagdo idosafosse

mais activz."--------

Tomou apalavra a Sra. Presidente que disse:-

"Que existe um parque infantil que foi construtdo pela Junta de Freguesia do Monte no

primeiro mandato, era uma necessidade que a freguesia tinha. O espaEo d gerido pela

Junta de Freguesia e tem ali junto um campo de jogos que qualquer pessoa pode utilizar,

devido d pandemia ndo tem sido permitido usar os balnedrios, mas o campo estd a ser

utilizado.

Para este mandoto temos outras aspiraqdes, a Junta de Freguesia tambdm faz os

posseios para as pessoas da freguesia por yezes com o nosso orgamento e tambdm com

outras entidade da nossa freguesia nomeadamente a Casa do Povo, a Par6quia, a

Confer/ncia de Sdo Vtcente de Paulo, por exemplo tanto a Casa do Povo como a

Confer€ncia de Sdo Vicente de Paulo do Par6quia do Monte, fazemos no princfpio de

cada ano a visita oos pres,lpios e no caso da ConferAncia de Sdo Vicente de Paulo, a

Junta de Freguesia oferece o autocarro ou autocarros conforme o nilmero de pessoas

que se inscrevem. Estava previsto no Plano de Atividades e ndo se conseguiu realizar

devido d pandemia um passeio aos Agores, quanto aos polos de Santo Ant6nio e Sdo

Martinho concordo consigo, sdo polos que jd vAm antes de dois mil e treze e agora com

a dinamica do novo executivo camardrio acredito que se vai conseguir mais a esse nfvel,

cada vez mais termos de opostar, ndo s6 nas criangas e tambdm nas pessoas que jd

viveram mais tempo. " --------

Pediu a palavra o Sr. Vogal da Junta de Freguesia, Teod6sio Miguel Gouveia Faria e

disse

"Que aqui na Freguesia tambdm estd previsto desenvolver equipamentos de

manutengdo para exerc[cios, ou seja, em determinadas zonas dafreguesia e a designar,

a pessoa idosa poderd praticar o seu exerc[cio fisico e tambdm os jovens, existe tambdm

outras associagdes na freguesia que ajudam e encaminham os jovens , nomeadamente
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os Escoteiros - o Grupo I59, tambdm o Grupo criado pela Parhquia do Monte o Grupo

de Jovens de Nossa Senhora do Monte, que trabalha o desenvolvimento dos jovens, o

grupo de viola e de piano, existem muitas actividades nafreguesia tanto para os jovens

como para os menos jovens. "-----------

O Vogal o Sr. Carlos Alberto Faria, interpelou, perguntado:--------
ooComo 6 que as pessoas dafreguesia sabem destas actividade,s"?--------

Ao que lhe foi informado que as pessoas participam nas actividades, circulam pela

freguesia, t6m acesso a muita informagdo at6 pelas redes sociais.---

Passamos de seguida ao ponto 3.2. Discussdo e aprovagdo do Regimento da Assembleia

de Freguesia.--------

No uso da palavra o Sr. Presidente da Mesa disse que todos os presentes receberam as

alteragdes mas que para maior esclarecimento o Vogal Rriben Pereira Oliveira iria dar

alguns esclarecimentos.-----

O Vogal Rriben Pereira Oliveira, cumprimentou todos os presentes e desejou uma nova

legislatura s6ria e positiva para a nossa freguesia e disse que proposta da Coligagdo

Funchal Sempre d Frente 6 aalleragSo do artigo 13o (Convocat6rias) nos seus nirmeros

I e 3, alteraglo do artigo 16" (Periodo de Antes da Ordem do Dia)nos seus nfmeros 3 e

4, eliminagdo do artigo l7o ficando o seu estipulado integrado no mesmo artigo 16o e

um nova redacgdo ao artigo 17" (Periodo da Ordem do Dia).------

Posto d votagdo as alteraE6es do Regime da Assembleia de Freguesia foi Aprovado por

Unanimidade

De seguida passamos ao ponto 3.3. Discussdo e aprovagdo da tabela de taxas;--

A Sra. Presidente no uso da palavra disse:-----

"Estamos a cumprir uma formalidade ou seja no in[cio de cada mandato a Junta de

Freguesia tem de apresentar a tabela das taxas em vigor nos serviEos administrativos,

esta d uma tabela que jd existia anteriormente e que n6s ndo vamos proceder a qualquer

alter aE do"------------
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Posto ir votagdo foi a mesma Aprovada por Unanimidade

Entrou-se na discussSo do ponto 3.4. Discussdo e aprovagio do Orgamento para o ano

de2022.--

No uso da palavra a Sra Presidente drsse:------

" Que falaria dos tr4s documentos em conjunto e de que os orEamentos sdo sempre uma

previsdo de receito no valor total de 335.083,00€ -trezentos e trinta e cinco mil e oitenta

e tr1s euros sdo receitas correntes, sdo receitas correntes o valor de 290.083,00€ -

duzentos e noventa mil e oitenta e tr1s euros e despesas de capital ou seja despesas de

investimento no valor de 45.000,00€ - quarenta e cinco mil euros, estas receitas vAm

essencialmente de ffAs pontos de receita, ou sejo do Fundo de Financiamento de

Freguesias directamente do Orqamento do Estado, de taxas as que acabaram de

aprovar, e tambdm do acordo de execuEdo com o Municfpio do Funchal, neste momento

o que foi transmitido pelo Sr. Presidente da Cdmara ds dez

Juntas de Freguesia, uma vez que d o inlcio do primeiro ano deste mondato 6 para

manter os valores que estavam em vigor e entdo no decorrer haverd mais verbas para

cada uma das freguesias. O que n6s temos em termos de despesas, ou seja onde vamos

gastar estas verbas, temos um valor de despesas correntes no valor de 226.238,12€ -

duzentos e vinte e seis mil duzentos e trinta e oito euros e doze c2ntimos - em que uma

parte vem pora as despesas de pessoal outra para aquisigdo de bens e servigos e para

outras transfer€ncias. As despesas de capital d no valor de 108.944,88€ - cento e oito

mil novecentos e quarenta e quatro euros e oitenta e oito c2ntimos e estas sdo para as

pequenas intervenqdes que fazemos na freguesia, es obras, as limpezas nos becos e

veredas;

- Relativamente ao Plano de Actividades o que destacamos 6 que vai ser um orgamento

social, continuar a apoiar as nossas familias, seja a nlvel de pequenos montantes para

recuperar os seus imdveis, a n[vel de material, para a entrega de cabazes de alimentos
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durante o ano, infelizmente ndo com a frequ1ncio que n6s desejamos mas tambdm

vamos articulando com outras entidades que tambdm entregam cabazes ds famflias.---

- Vamos continuar a fazer o Dia da CrianEa, manter a rubrica da Prevengdo de

Catdstrofes, a Junta de Freguesia conjuntamente com o trabalho voluntario de outras

pessoas estamos a manter a zona do sftio dos Lombos, onde fazemos a plantaqdo de

vdrias vegetagdes enddmicas e estamos afazer a sua manutenEdo,

- O encontro com as escolas e associagdes da freguesia, vamos continuar os passeios

com os nossos fregueses, temos por hdbito ndo fazer pa.s.reio,s gratuito,s 6 uma form.a de

valorizar e rentabilizar o orgamento da Junta de Freguesia;--------

- Vamos continuar com o p6lo de emprego este d um financiamento que recebemos do

Governo Regional;

- Continuar a apoiar as familias e os nossos jovens, atravds do material escolar e

manuais escolares,

- Se a pandemia permitir vamos fazer o 4o Evento do Monte do Imperador, foi iniciado

por este Executivo e no pr6ximo ano d o Centendrio da morte do Beato Carlos;------

- Apoiar as Associagdes dafreguesia;

- Em Setembro vamos fazer o evento de acolhimento aos novos residentes da Freguesia

do Monte, todos os anos recebemos novos residentes nomeadamente estrangeiros; -----

- Temos a manutenqdo e limpeza dos percursos e espaQos pilblicos pedonais e tambdm

a construqdo, reparaEdo e conservaQdo de equipamentos e espaEos pilblicos, ou seja

becos e veredas, isto tambdm tem a ver com as compeftncias da Junta, o que posso

garantir r! que estamos sempre a lembrar ou seja ao Governo Regional da Madeira,

seja ao Municfpio do Funchal, o que ainda queremos ver concretizado nestes quatro

Passou-se d votaqdo de ponto por ponto

Nove votos a favor (sendo 8 votos do PSD/CDS e 1 voto do PS (Luisa Pestana);
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Quatro AbstengSo; (do sendo 3 do PS e BE) e Zero Votos Contra. Aprovado.

3.5. Discussdo e aprovagdo do Plano de Actividades para o ano de 2022;

Nove votos a favor (sendo 8 votos do PSD/CDS e I voto do PS (Luisa Pestana);

Quatro Abstengdo; (do sendo 3 do PS e BE) e Zero Votos Contra. Aprovado

3.6. Discussdo e aprovagSo do Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2022; -

Nove votos a favor (sendo 8 votos do PSD/CDS e I voto do PS (Luisa Pestana);

Quatro Abstengdo; (do sendo 3 do PS e BE) eZero Votos Contra. Aprovado.

Ap6s a votagdo o Vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, pediu a palavra para fazer uma

declaragdo de voto e disse:---

ooTanto na aprovagdo do orgamento, o plano de actividades e o plano plurianual de

investimento, o partido socialista absteve-se para dar uma oportunidade d Junta para

ver se no pr1ximo ano melhora esta situaqdo, o que eu verifiquei isto d quase uma

transigdo do orqamento anterior para este por isso demos uma oportunidade d Junta"-

Passou-se de seguida ao ponto 4. AprovagSo do Mapa de Pessoal para o ano de2022.-

A Sra. Presidente no uso da palavra disse:

- Que este mapa representa dos dois recursos humanos que a Junta de Freguesia tem a

D. Paz e a D. Idalina e a parte dos membros da Assembleia, os 900,00€ sdo para as

senhas de presenga da Assembleia e a parte do executivo estd em nota de rodapd em

que vou manter a situagdo que vem do mandato anterior ou seja partilhar o tempo

inteiro com a Sra. Tesoureira da Junta de Freguesia, ficando cada uma metade do

tempo d o que estd espelhado no mapq de pessoal."---------

Passou-se d votagdo deste ponto foi o mesmo Aprovado por Unanimidade.------------

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia que desejou a todos um Bom Natal

e um Feliz Ano 2022

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sess6o,

pelas vinte horas e cinquenta minutos, da qual foi lavrada a presente ata que depois de

lida ser6 assinada pelo Senhor Presidente da Assembleia e, por mim, que a redigi e a

subscrevo
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