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Assembleia de Freguesia do Monte

ATA NUMERO QUINZE DA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO MONTE

DE DOZE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM

Aos doze dias do m6s de Maio de dois mil e vinte e um, pelas dezanove horas e trinta

minutos, no SalSo Paroquial da lgreja de Nossa Senhora do Monte, sita d Rampa da

Sacristia, n0mero um, reuniu, ordinariamente a Assembleia de Freguesia do Monte, nos

termos do disposto no n0mero um, do artigo onze, da lei setenta e cinco, de doze de maio

de dois mil e treze, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Periodo de lntervengSo do P0blico;

2. Perfodo Antes da ordem do dia;

2.1. ApreciaESo e votagSo da ata da sessSo anterior;

2.2. Assuntos de Interesse da Freguesia;

3. Periodo da ordem do dia;

3.1. InformaESo da Presidente da Junta;

3.2. ApreciagSo e votagSo dos documentos de prestagSo de contas do ano de2020;

3.3. ApreciagSo do InventSrio da Junta;

3.4. ApreciagSo e VotagSo da 1a RevisSo do Orgamento de 2021;

Presidiu d sessSo o presidente, Jos6 Manuel Machado Barradas, sendo secretariado pela

primeira secret6ria da mesa de Assembleia, Maria Clara Vieira Gama e pelo segundo

secretdrio, David Peter Freitas Silva

Estavam presente s'

Jos6 Gabriel Pereira de Oliveira, Omar da Gama da Gama, Maria AssungSo Bacanhim da

Silva, Catarina lsabel Nuna Mendes (da ColigagSo Confianga); Pedro Filipe Silva Pereira (do

Grupo de CidadSos "Somos Todos Monte"); Marco Vicente Ferreira de Gouveia, R0ben

Pereira de Oliveira, Rosa Maria de Sd Perestrelo Gouveia, Francisco de Sousa GonEalves,

Albano Diogo Freitas Jesus Esc6rcio Sousa (do PSD).

Estiveram presentes os membros da Junta de Freguesia, Maria ldalina Fernandes da Silva,

Jose Agostinho Freitas Baptista, Filipa lsabel Martins Azevedo, Maria Elisabete Freitas G6is

L

Pinto e Teodosio Miguel Gouveia Faria.
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Verificadas as condig6es, o Presidente de Assembleia de Freguesia deu inicio d sessSo

dando as boas vindas a todos os presentes, procedendo depois d leitura da convocat6ria e

respetiva ordem de trabalhos:

1. Periodo de intervengio do priblico;

Devido ao ndo comparecimento de p0blico o Sr. presidente da Assembleia de freguesia

passou para o ponto dois da convocatoria

2. Periodo Antes da ordem do dia;

2.1. Apreciagio e votagio da ata da sessio anterior;

Ndo tendo havido nenhuma intervenEso, o senhor Presidente da Assembleia colocou d

votagSo a ata da sessSo anterior:

Posta a VotagSo, foiaprovada por

2.2. Assuntos de lnteresse da Freguesia;

O senhor vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira pediu a palavra e, apos cumprimentar todos os

presentes, primeira parte da sua intervengSo constou numa pergunta dirigida d Sra.

presidente de Junta ldalina Silva, relativamente ao ndo corte por parte da junta das mimosas

junto ao miradouro do Hospital de modo a facultar o campo de visSo da populagSo para a

vista do espetdculo pirot6cnico do fim de ano. A segunda parte da sua intervengSo, referiu

trazer a Assembleia um assunto j6 anteriormente trazido, respeitante ao mato existente

abaixo do hospital dos Marmeleiros, nos terrenos pertencentes d Santa Casa da Misericordia.

Afirma que ndo se faz qualquer limpeza hd mais de vinte anos. Afirmou que jd foram feitas

tr6s notificag6es d Santa Casa da Miseric6rdia sem qualquer efeito. O Senhor vogal disse

que tem as atas das assembleias de freguesia e as atas das assembleias municipais e vai

entregar no minist6rio p0blico. Disse que 6 um aut6ntico barril de p6lvora

Seguidamente, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia refere que a mesa

recebeu, para apreciaESo, cinco votos de louvor, mas tem um que requer especial atenESo,

o Voto de Louvor apresentado pelo Senhor Vogal Pedro Filipe Silva Pereira. O Senhor

Presidente da Assembleia questiona qual a raz6o deste voto de Louvor ndo ter data, ndo ter

assinatura, n6o menciona a forga partid6ria, pela qual foi eleito, apenas apresenta o seu

nome pessoal, numa folha 44, em branco. Questionado acerca deste facto o Senhor Vogal

afirma que de acordo com o manualdas eleig6es autdrquicas, o Grupo de CidadSos Eleitores
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se extinguem a seguir ao dia das eleig6es, referindo que foi eleito como independente. O

grupo "Somos Todos Monte" deixa de existir. O movimento deixa de existir

O Senhor Vogal Jose Gabriel Pereira de Oliveira pediu da palavra e refere que est5 de total

acordo com a posigSo do Senhor Presidente de Assembleia e, 6 da opiniSo que qualquer

documento deve ser datado e assinado. Refere inclusive que estd presente desde a primeira

Assembleia de Freguesia e nunca ouviu o Senhor Pedro Filipe Silva Pereira referir que era

independente. Refere que o mesmo n6o pode apresentar um voto de louvor em seu nome

pessoal, tem de constar o nome do seu grupo pelo qual foi eleito. Mais, no dia 15 de abril do

corrente ano, num orgSo de comunicaESo social da RegiSo divulgou que iria apresentar um

voto de Louvor ao Grupo de Folclore MonteVerde e ao seu Presidente Marco MendonEa,

mas no seu voto de louvor jd ndo consta o nome do Senhor Marco Mendonga. Ser6 que 6

pelo facto de o senhor Marco Mendonga ser o candidato d Assembleia de Freguesia do

Monte, nas pr6ximas eleig6es aut6rquicas pela ColigagSo ConfianEa e ao tempo da

informagSo d ComunicaESo Social o senhor vogal Pedro Pereira ndo tinha conhecimento

deste facto? O Senhor Vogal Jos6 Gabriel Pereira de Oliveira considera que o documento e

lixo.

A Senhora Presidente da Junta, ldalina Silva, pede da palavra e refere que desde a primeira

Assembleia de Freguesia deste mandato, o senhor vogal tem aprovado todas as atas, onde

o mesmo 6 identificado como o representante do Grupo de CidadSos "Somos Todos Monte".

56 agora, na pen0ltima assembleia de freguesia do mandato 6 que se intitula como

independente

Compreende-se que esta mudanga de postura suscita muitas d0vidas aos membros da

assembleia de freguesia do Monte

Posto isto, o Senhor Presidente da Assembleia p6e d votagSo o seguinte

Os presentes concordam votar o documento apresentado, no qual consta a proposta de voto

de louvor? Posto d votagSo obteve-se o seguinte resultado: um voto a favor do Senhor Vogal

Pedro Filipe Silva Pereira (do Grupo de CidadSos "Somos todos Monte), uma abstengSo da

Senhora Vogal Rosa Maria de Sd Perestrelo Gouveia (do PSD) e onze votos contra, sendo

4 dos vogais da ColigagSo Confianga e sete dos vogais do PSD. Os Vogais da ColigagSo

Confianga e do PPD/PSD deixam para o efeito registado que os seus votos contra n5o s5o
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contra a proposta do voto de Louvor ao Grupo de Folclore MonteVerde, mas sim contra a

forma do documento apresentado como anteriormente descrito. Foi referido, entretanto que

o mesmo vogal apresentasse a proposta de voto de louvor na pr6xima Assembleia de

Freguesia, com os elementos em falta

Apos esta votagSo foi proposto um voto de Louvor d Casa do Povo pelo grupo do PSD, tendo

o mesmo sido apresentado pelo Senhor Vogal Albano Diogo Escorcio, o qual se transcreve

" A Casa do Povo do Monte 6 um exemplo de atuagdo e proatividade no seio da

comunidade, enaltecendo-se a limpeza dos terrenos circundantes e sua sede e
consequente criagSo de uma hofta comunitdria em sua substituigdo.Com esta iniciativa

permitem ao mesmo tempo manter, n6o so os so/os livres de espdcies infestantes que

tanto perigo apresentavam d nossa freguesia nas 6pocas mais quentes, como tamb6m

oferecem uma nova utilidade ao terreno disponivel para cultivo, onde o que 6 cothido e

destinado a fregueses em maior necessrdade nesta fase da pandemia. Por afos assim, o

ambiente agradece, asfamilias agradecem, a freguesia agradece. Nesfe sentido os e/eifos

da bancada do PPD/PSD Madeira da Assem bleia de Freguesra do Monte sdo a propor

um Voto de Louvor d Casa do Povo do Monte pelo contributo ativo e solidario numa fase

dificil da nossa realidade".

A Senhora Vogal Maria AssungSo Bacanhim da Silva pede da palavra e refere que a limpeza

dos terrenos j5 6 da compet6ncia da Casa do Povo. E questiona o porqu6 do voto de Louvor.

O Senhor Vogal Diogo Esc6rcio reforEa que o voto de louvor vai no sentido do trabalho

soliddrio desenvolvido pela Casa do Povo na atribuigSo do que 6 cultivado nos terrenos que

foram limpos em redor das suas instalaE6es as familias mais carenciadas da freguesia. Ap6s

o esclarecimento a Senhora Vogal AssunESo Bacanhim compreende que a atribuigSo dos

produtos agricolas produzidos na horta comunit6ria da casa o Povo 6 uma mais valia que

devia ser dada mais enfase aquando da apresentagSo do voto de Louvor. Entretanto depois

de apreciado o voto de Louvor e posto d votagSo pelo Sr. Presidente da Assembleia de

Freguesia tendo sido aprovado por maioria: nove votos a favor (sendo oito votos dos vogais

do PSD e um voto do vogal do Grupo de CidadSos "Somos todos Monte") e quatro votos
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Logo em seguida 6 apresentada a proposta de Louvor "Pela valorizagSo dos Bens Cutturais

da Paroquia de Nossa Senhora do Monte", por parte do grupo PSD,foi dada a palavra ao

vogal R0ben Pereira de Oliveira "Os vogais do PSD Madeira eleitos nesta Assemb/e ia de

Freguesia, felicitam a comunidade paroquialde Nossa Senhora do Monte, pela inventariagdo

dos bens m6veis, a qual permite identificar os ob7'efos, imagens e artigos religiosos gue se

encontram na paroquia e 6, atrav6s desfa identificagdo que 6 possivel trabalhar num

processo de conseruagdo, garantindo assrm a passage m deste legado as geragdes futuras.

Cabe a cada um de nos contribuir para a conseruagSo, manutengSo e preseruagSo dos bens

culturais e religiosos da Paroquia de Nossa Senhora do Monte". Posto d votagSo, o mesmo

foi aprovado por maioria, com os votos contra dos vogais da ColigagSo ConfianEa

Logo em seguida 6 apresentado o voto de Louvor, pelo mesmo Vogal do PSD "Jovens

Empreendedores da Freguesia do Monte que foram distinguidos a nfvel internacionat. A

startup footAR foi escolhida para trabalhar com 15 equipas a nivel internacional, no ilmbito

do Global Viftual Accelerator (GVA2) da Hype Sporf lnnovation Esfe 6 um aplicativo, que

possibilita aos seus utilizadores um acesso a dados esfafisficos personalizados, que ndo sdo

disponibilizados pelos canais convencionais e permite aos fds de desporto uma experi1ncia

em direto. Colocando a sua disposrgdo num ambiente virtual de interagdo entre os

utilizadores. Os vogais do PSD Madeira, eleitos nesfa Assemb/eia de Freguesia, felicitam os

iovens, Baltasar Sousa e David Olim e fodos os seus colaboradores por esta distinglo

internacional." Posto d votagSo, o mesmo foi aprovado por maioria: nove votos a favor, dos

vogais do PSD e do Vogaldo Grupo de CidadSos "somos Todos Monte" e quatro contra, dos

Vogais da ColigagSo Confianga.

Em Seguida, 6 proposto o voto de louvor pelo Senhor Vogal do PSD, Marco Vicente Ferreira

de Gouveia, o qual se transcreve'Reabertura dos Carreiros do Monte - Os emblematicos

Carreiros do Monte s6o uma referdncia regional e internacional e 6 ponto de passagem

obrigatorio. Os vogais do PSD Madeira e/eifos nesta Assembleia de Freguesia, felicitam a

AssoctagSo de Carreiros do Monte e os seus profissionais que ha muito esperavam por esta

reabertura e pela forma exemplar como reativaram a sua atividade, salvaguardando a saIde
p*blica dos mesmos e de fodos os gue usufruem desfe seruigo. Esta reabertura traz um novo
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dinamismo e safisfagSo a freguesia e a todos os profissionais que dela dependem direta ou

indiretamenfe". Posto d votagSo o mesmo foi aprovado por unanimidade: treze votos a favor.

Seguidamente 6 proposto o voto de louvor, pelo senhor vogal do PSD, Francisco de Sousa

Gongalves " Dr. Gil Agostinho Fernandes A/ves - Medico Dentista E com grande orgulho e

satisfagio que vemos o Dr. Gil Agostinho Fernandes A/yes - Medico Dentista - assumir a

presiddncia do Col6gio de Cirurgia Oralda Ordem dos M6dicos Dentistas. Pela primeira vez

realizaram-se eleigSes para este orgdo, tendo-se apresentado quatro /isfas, pelo que nos

enche de muito orgulho que o cargo seja agora ocupado, por um madeirense, residente na

freguesia do Monte, o qualintegrou o executivo da Junta de Freguesia do Monte, no mandato

de 2013 a 2017, enquanto vogal. A elevag1o e o profissionalismo que lhe s6o reconhecidas

s6o assim, hoje recompensadas e devidamente enquadradas nesfe cargo onde agora 6

empossado. A confianga nele depositada, 6 com certeza o primeiro passo para um projeto

de futuro coeso. Os grandes beneficiados serSo os utentes finais, com um servigo mais

completo e profissional com a 6rea da Cirurgia Oral a ser reconhecida. Por acredifarmos ser

um momento de alto valor e relevo de um freguds do Monte, os eleitos da Bancada do

PPD/PSD Madeira s6o a propor um Voto de Louvor ao Dr. Gil Agostinho Fernandes Alves."

Posto d votagSo, o mesmo foi aprovado por maioria: nove votos a favor, dos vogais do

PPD/PSD e do Vogal do Grupo de CidadSos "Somos Todos Monte" e quatro contra, dos

Vogais da ColigagSo ConfianEa

3. Periodo da ordem do dia

3.1. lnformagio da Presidente da Junta

A senhora Presidente da Junta de Freguesa informou os presentes dos aspetos mais

relevantes da gestdo dos 0ltimos tr6s meses, os quais encontram-se registados na

informagSo que havia sido feita chegar a todos os senhores vogais. Reforgou que o executivo

da Junta tem procurado apoiar a cultura, no contexto da atual crise pand6mica, mantendo

eventos, como o concurso das Arvores de Natal Ecol6gicas, cuja exposigSo esteve patente

no largo da Fonte, ou o regresso do "Mercadinho do Monte". Enaltecendo a reflorestagSo e

manutengSo de terrenos no sitio dos Lombos, a Senhora presidente volta a frisar que 6
preocupante a falta de limpeza em alguns terrenos privados mesmo com a consequente

chamada de atengSo e exemplo, por parte do executivo para a limpeza dos mesmor. 
a
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Nos Censos 2021 presidente da Junta de Freguesia assumiu a coordenagSo dos mesmos

nossa freguesia. Foram colocados quatro jovens a desempenhar a funESo de recenseadores,

agradecendo o seu desempenho e profissionalismo

Posteriormente, a senhora vogal Maria AssungSo Bacanhim da Silva pediu a palavra e

alertou para o facto de que a atribuiEso dos produtos agrlcolas produzidos na horta

comunitdria da casa o Povo 6 uma mais valia devendo ter sido dar mais relevdncia aquando

a apresentaESo do voto de louvor por parte do grupo PSD. A senhora Vogal apos ter lido a

informagSo escrita ficou chocada com a distribuigSo de cabazes na missa do Livramento. E

da opiniSo que n6o deveriam ser dados na igreja, mas na Junta de Freguesia. A senhora

presidente de Junta passa a esclarecer a Assembleia que foram colocadas duas caixas no

altar com os bens e ndo foi referenciado que eram da junta de freguesia. Foi a Par6quia do

Livramento que fez a distribuigSo e ndo a junta de freguesia

3.2. ApreciagSo e votagSo dos documentos de prestagSo de contas do ano de 2020_
A senhora Presidente da Junta de Freguesia pediu a palavra para explicar sobre o conte0do

dos documentos apresentados, A conta de Ger6ncia da Junta de Freguesia referente ao

periodo decorrido de um de janeiro a trinta e um de dezembro do ano dois mil e vinte, cujas

receitas apresentam um valor de trezentos setenta mil, setecentos e sessenta cinco euros e

oitenta e um cdntimos (370.765,81€), sendo: duzentos oitenta oito mil, quatrocentos e quatro

euros e oitenta e dois cdntimos (288.404,82€), de receitas orgamentais correntes, quarenta

e um mil, duzentos e cinquenta euros (41.250,00€), de receitas de capital e quarenta e um

mil, cento e dez euros e noventa e nove cOntimos (41.110,99€), do saldo da gerdncia anterior

e as Despesas no valor de trezentos cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta nove euros

e cinquenta e dois cGntimos (354.349,52€). O totalde entradas das Operagdes de Tesouraria

em 2O2O totalizou 5.315,10€, ao qual acresce o valor de 0,70€ (zero euros e setenta

c6ntimos), do saldo do ano de 2019, perfazendo na totalidade o vator de 5.315,80€ (cinco

mil, trezentos e quinze euros e oitenta c6ntimos) e saldas de cinco mil, trezentos e quinze

euros e oitenta cdntimos (5.315,80 €), transitando como saldo de execugSo orgamental a

importdncia de dezasseis mil, quatrocentos e dezasseis euros e vinte e nove cdntimos

(16.416,29€) para a Ger6ncia seguinte e em operag6es de tesouraria um saldo de zero euros e zero
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A Conta em apreqo, depois de apreciada, foi posta d votagSo e foi aprovada, por maioria, com 9

(nove) votos a favor, 8 (oito) por parte dos vogais do PPD/PSD, 1 (um) por parte do vogal do Grupo

de Cidaddos "Somos Todos Monte" e 4 (quatro) votos contra, por parte dos vogais da Coligag6o

Confianga.

3.3. ApreciagSo do lnventSrio da Junta

A senhora Presidente da Junta pediu a palavra para referir que foram adquiridos novos

computadores, assim como ferramentas que desapareceram aquando do assalto ds

instalag6es do Polidesportivo do Monte e ainda a aquisiEso do sistema de CCTV instalado d

entrada dos balnedrios do Polidesportivo, necessidade decorrente do referido assalto.

Posto a votagSo, foi aprovado por unanimidade

3.4. ApreciagSo e VotagSo da 1" RevisSo do Orgamento de 2021_
A senhora Presidente da Junta procedeu ds devidas explicag6es.

O senhor Presidente da Assembleia colocou d votagSo a 1" RevisSo do Orgamento do 2021:

9 (nove) votos a favor, sendo 8 (oito) votos por parte dos vogais do PPD/PSD, 1 (um) voto

por parte do vogal do Grupo de CidadSos "Somos Todos Monte" e 4 (quatro) votos contra,

por parte dos vogais da ColigagSo ConfianEa.

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrado a sessdo,

pelas vinte horas e vinte e cinco minutos, da qual foi lavrada a presente ata que ser6 lida e

assinada pelo senhor Presidente e, por mim, que a redigi e a subscrevo
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Jos6 Manuet Machado Barradas

A frreira S na bleia

Maria Clara Vieira Gama

O segundo Secretdrio
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