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Assembleia de Freguesia do Monte

ATA NUMERO DEZ DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO MONTE

DE DOZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE

Aos doze dias do m6s de dezembro de dois rnil e dezanove, pelas dezanove horas e

trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia do Monte, sita ao Caminho-de-Ferro

nrimero cento e oitenta e dois, reuniu ordinariamente a Assembleia de Freguesia do

Monte, nos termos do disposto no nfmero 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 Intervengdo do Priblico.--

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

2.1 . Apreciag5o e votagdo da ata da sessSo anterior.--

2.2. Assuntos de Interesse da Freguesia.--------

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

3.1. Informagdo da Presidente de Junta de Freguesia.--------

3.2. Discussio e Aprovagdo do orgamento para o ano de2020

3.3. DiscussSo e Aprovagdo do Plano de Atividades para o ano 2020.-----

3.4. Discussdo e Aprovagdo Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2020.-

3.5. Discussdo e AprovagSo Grandes Opgdes de Planos para o ano 2020.

4. Aprovagdo do Mapa de Pessoalpara2020

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

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

David Peter de Freitas Silva.------

Estavam presentes os senhores vogais: Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, Maria Assungdo

Bacanhim da Silva, Omar da Gama da Gama e Catarina Isabel Nuna Mendes, em

substituigdo da Vogal, Licia Maria Moreira Agrela, da Coligagdo Confianga; Chtia

Isabel Viveiros, Rriben Pereira de Oliveira, Rosa Maria de 56 Perestrelo Gouveia,

Francisco Sousa Gongalves e Albano Diogo Freitas de Jesus Esc6rcio de Sousa em
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substituigdo do vogal Marco Vicente Ferreira de Gouveia do PPD/PSD e Pedro Filipe

Silva Pereira do Grupo de Cidaddos "Somos Todos Monte".--

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

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

Teod6sio Miguel Gouveia Faria.-----

Verificadas as condig6es, o Presidente de Assembleia de Freguesia deu inicio ir sessdo,

procedendo d leitura da convocat6ria e respetiva ordem de trabalhos.---------

l.Periodo de Intervengdo do Priblico.--

Ndo se tendo verificado qualquer inscrigSo, passamos ao ponto seguinte.-

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

2.1. Apreciagdo e votagdo da ata da sessdo anterior.--

Ap6s as devidas apreciagdes, a mesma foi aprovada, por unanimidade

2.2 Assuntos de interesse da freguesia

O Sr. Vogal Francisco Sousa Gongalves apresentou um voto de louvor a D. Jos6

Tolentino de Mendonga elevado a Cardeal da Santa Igreja Romana

Posto a votagdo o voto de louvor, o mesmo foi aprovado por unanimidade.---------

O Sr. Vogal Rirben Pereira de Oliveira pediu a palavra para apresentar o seu desagrado

relativamente ir intervengdo da Cdmara Municipal do Funchal relativamente ao Largo

da Fonte. Nos meios de comunicagSo noticiava-se que: <a Cdmara Municipal do

Funchal aguardava que ficassem concluidas as obras de intervengio no Ribeiro que

passa junto ao Largo da Fonte>. As obras ficaram concluidas em junho do corrente ano

sendo a sua conclusdo comunicada d Cdmara Municipal do Funchal, at6 a presente

data aguardamos a intervengdo no Largo da Fonte.-

Outra questdo colocada por este vogal, prende-se com as bolsas de estacionamento ao

longo da Estrada Regional 101 nomeadamente abaixo do Hospital dos Marmeleiros,

esta j5 vem sendo uma revindicagdo de h6 muitos anos dos residentes neste trecho da

estrada compreendido entre o Miradouro e o respetivo Hospital.-
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O segundo secretSrio David Peter Freitas Silva pediu a palavra para deixar um alerta:

Necessidade de intervengdo por parte da Cdmara Municipal do Funchal no Caminho

dos Tornos e Caminho dos Saltos, estes amramentos necessitam de intervengS.o no

pavimento e escoamento de 6guas pluviais.

O Sr. Vogal Pedro Filipe Silva Pereira pediu apalavra para perguntar: se nos mais de

duzentos edificios devolutos que a CAmara Municipal identificou os propriet6rios para

aumentar a receita de IMI, se foi adicionado o edificio da antiga estagdo do Largo da

Fonte. Congratulou a Casa do Povo do Monte pela atividade realizada no Largo da

Fonte: "A chegada do Pai Natal" para os mais pequeninos

A Sra. Presidente da Junta de Freguesia informou que aguarda a intervengdo camar6ria

no largo da Fonte. Quanto a questdo das bolsas de estacionamento, j6 foram

apresentadas propostas em reuniSo de Assembleia Municipal

Quanto ao assunto do Caminho dos Tornos e do Caminho dos Saltos esta Junta ir6

enviar um oficio para a Cdmara Municipal do Funchal.-----------

A Sra. Presidente informou os vogais que esteve presente no evento "A Chegada do

Pai Natal", realizado pela Casa do Povo, em representagSo da freguesia, informando

que a Junta de Freguesia esteve associada a este evento

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

3.1. Informagdo da Presidente de Junta de Freguesia.--------

O Documento, enviado em anexo, a todos os membros da Assembleia de Freguesia,

foi devidamente explicado, pela Presidente da Junta de Freguesia.--------

3.2. DiscussSo e Aprovagdo do orgamento para o ano de 2020

A Presidente da Junta, usou da palavra para dar informagdo sobre os documentos que

s6o objeto de votagdo os quais foram oportunamente enviados a todos os membros da

Assembleia, para a sua apreciagdo, importando o Orgamento, tanto na Receita, como

na Despesa no valor de €329.549,00 (trezentos e vinte e nove mil quinhentos e

quarenta e nove euros), sendo que, parte da receita 6 proveniente do Fundo de
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Financiamento das Freguesias, do Acordo de Execugdo com o Municipio do Funchal e

da emissdo de documentos, sujeitos a cobranga de taxas.--

O Sr. Vogal Josd Gabriel Pereira de Oliveira pediu a palavra comegando por salientar

que v6rias vezes ao longo deste mandato tem vindo a alertar para a intervengSo e

prevengdo dos incdndios junto ao Hospital dos Marmeleiros e que v6rios propriet6rios

j5 foram notificados pela Autarquia

A Vogal Maria Assungdo Bacanhim da Silva pediu a palavra e referiu que o

orgamento para o ano dois mil e vinte 6 inferior ao anterior, em cerca de quinze mil

euros e cerca de cinco mil euros a menos para apoio em bens ds familias, pedindo

esclarecimentos, os quais foram devidamente dados pela Sra. Presidente da Junta de

Freguesia

Posto d votag6o, o mesmo foi aprovado por maioria com oito votos a favor, por parte

dos vogais do PPD/PSD e cinco absteng6es, por parte dos vogais da Coligagdo

Confianga e Grupo de Cidaddos "Somos todos Monte".

3.3. Discussdo e Aprovagdo do Plano de Atividades para o Ano 2020.-----

Tendo sido esclarecido pela Sra. Presidente de Junta de freguesia e n6o havendo

intervengdo, por parte dos vogais presentes foi posto a votagdo o Documento tendo

sido aprovado por maioria, com oito votos a favor, por parte dos vogais do PPD/PSD e

cinco absteng6es, por parte dos vogais da ColigagSo Confianga e Grupo de CidadSos

"Somos todos Monte"

3.4. Discussdo e Aprovagdo Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2020.-

Foi posto a votagdo pelo sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e Aprovado por

maioria, com oito votos a favor, por parte dos vogais do PPD/PSD e cinco abstengdes,

por parte dos vogais da Coligagdo Confianga e Grupo de Cidaddos "Somos todos

Monte"
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Esclarecimentos dados pela sra. Presidente da Junta de Freguesia, sem pedidos de

intervengdo, foi aprovado por maioria, com oito votos a favor, por parte dos vogais do

PPD/PSD e cinco abstengdes, por parte dos vogais da Coligagdo Confianga e Grupo de

Cidaddos "Somos todos Monte"

4. Aprovaglo do Mapa de Pessoal para 2020.------

Ap6s os devidos esclarecimentos, por parte da Presidente da Junta de Freguesia, foi

aprovado por unanimidade

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

pelas vinte e uma horas, 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

o idente da

Josd Man

OS Secret6rio da Assembleia

David Peter de Freitas Silva
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