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ATA NUMERO QUATRO

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO MONTE

DE CATORZE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

Aos catorze dias do m6s de junho de dois mil e vinte e dois, pelas vinte horas, na sede da Junta de
Freguesia do Monte, sita ao Caminho-de-Ferro, nf mero cento e oitenta e dois, 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 Priblico.
2. Perlodo Antes da Ordem do Dia

2.1. ApreciagSo e votagSo da ata da sessSo anterior;
2.2. Assuntos de lnteresse da Freguesia
3. Perlodo da Ordem do dia

3.1. lnformagSo da Presidente da Junta;
3.2. ApreciaEso e votagSo da proposta de auto transferdncia de competdncias e apreciagSo e votagSo

da proposta de contrato interadministrativo de delegagSo de compet6ncias do Municipio do Funchal
parc a Freguesia do Monte
Presidiu d sessSo o Presidente da Assembleia, Jos6 Manuel Machado Barradas, sendo secretariado
pelo segundo secret6rio, Francisco de Sousa Gongalves e a vogal, CStia lsabel Viveiros, esta 0ltima

em substituigSo da primeira secret6ria Maria Clara Vieira Gama.
Estavam presentes os senhores vogais: Marco Nuno Figueira Mendonga, Ana Lufsa Martins Pestana

Lopes, Omar da Gama da Gama e N6lio Manuel de Jesus Moura (em substituigSo de Jos6 Gabriel

Pereira Oliveira) do PS; R0ben Pereira de Oliveira, Marco Vicente Ferreira de Gouveia e Carla

Cristina Freitas Vieira SerrSo e JoSo Paulo de Freitas Ferreira e Jos6 Luis Rodrigues dos Santos (em

substituigdo de Maria Clara Vieira Gama) da ColigagSo Funchal Sempre d Frente (PPD/PSD-

CDS/PP) e Maria Assungdo Bacanhim da Silva, do Bloco de Esquerda.
Estiveram presentes os membros do executivo da Junta de Freguesia, Maria ldalina Fernandes da

Silva, Jos6 Agostinho Freitas Baptista, Filipa lsabel Martins Azevedo, Teod6sio Miguel Gouveia Faria.

Veriflcadas as condig6es, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu a boas vindas e procedeu d

leitura da convocat6ria e respectiva ordem de trabalhos
N5o tendo havido interveng6es do priblico, procedeu-se de imediato d votaqSo da ata da sessdo

anterior, que igualmente nio registou nenhuma intervenqSo por parte dos presentes

2. Periodo Antes da Ordem do Dia
2.1. ApreciagSo e votagio da ata da sessio anterior
- A ata da sessSo anterior foi Aprovada - por unanimidade dos presentes.-
2.2. Assuntos de lnteresse da Freguesia
lnscreveram-se os vogais: Francisco de Sousa Gongalves, RUben Pereira de Oliveira, Maria

AssungSo Bacanhim da Silva e Marco Nuno Figueira Mendonga
Foi dada a palavra ao segundo secret6rio Francisco de Sousa Gongalves, que ap6s cumprimentar
todos os presentes disse:
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"Em 6poca de Sanfos Populares, a Casa do Povo do Monte - como habitual - voltou a participar nas
tradicionais Marchas Populares em Santo Ant6nio. Um conjunto de pessoas na ordem da meia
centena que durante rneses fizeram questdo de dar um pouco de si ao projeto e fizeram serpossive{
agora, atingir o 10 lugar como grande vencedora da edigdo desfe ano. Este pr6mio 6 o culminar do
trabalho, da dedicagdo, da qualidade e do esforgo dos seus elemenfos em prol da dignificagdo da
freguesia e das suas genfes em qualquer evento ou iniciativa. Releva-se a dimensdo desfe feito e em
reconhecimento, os eleitos da bancada da ColigagSo Funchal Sempre d Frente desfa Assembleia de
Freguesia, tdm a honra de propor um Louvor d Casa do Povo do Monte pelo la Lugar obtido nas
Marchas de Santo Ant6nio do presente ano de 2022."
De seguida, foi posto d votaqdo o Voto de Louvor apresentado, tendo o mesmo sido Aprovado - por
unanimidade.
Foi dada a palavra d vogal Maria AssungSo Bacanhim da Silva, que ap6s cumprimentar todos os
presentes comeqou por chamar a ateng6o do estado da rua 1a de maio, especificamente em relagSo

ao asfaltamento realizado pela Cdmara Municipal naquele arruamento, que segundo a vogal, ndo
estaria em condig6es de receber uma intervengdo desta natureza, acreditando ser necess6rio um

outro modo de operar
A vogal relatou igualmente ter j6 contactado o Munic[pio por diversas vezes no sentido de se poder
proceder a uma limpeza condigna deste mesmo arruamento, exemplificando com uma alusSo aos
materiais caducos das 6rvores ali presentes, que n5o sendo limpos pelos moradores, acabam por

ficar depositados na rua

Para terminar, fez um pedido de esclarecimento acerca do ponto de situagSo do posto dos correios
na freguesia e acerca da questdo que levantou na anterior sessSo sobre a limpeza da vegetagSo na

casa do senhor Cassiano.
De seguida foi dada a palavra ao Vogal Marco Nuno Figueira Mendonga, que no uso da palavra disse:
Em relagSo ao plano de atividades enviadas via email para os vogais, questionou - uma vez que a
freguesia celebra os seus 454 anos - o porqu6 desta data ser assinalada apenas com uma missa e

n6o com outro tipo de celebragdo mais global, dando o exemplo da freguesia de S.Martinho que

realizou uma festividade diferente. Afirmou inclusive, n6o ter sido convidado para a missa de
celebragSo
De seguida foi dada a palavra ao Vogal Rf ben Pereira de Oliveira, que ap6s cumprimentar todos os
presentes interveio:
Desde 2015, os sucessivos executivos da Junta de Freguesia tiveram o intuito de promover e

alavancar a cultura do Monte, dando como exemplo o evento Monte do lmperador. Referiu que as
v6rias edig6es anuais realizadas - apenas interrompidas pela pandemia - fizeram com que este
crescesse e comegasse a ser reconhecido pelas mais altas entidades regionais. Relevou a

importdncia do legado de Paz deixado pelo lmperador Carlos da Austria, numa altura onde se vive
um clima de guerra na Europa. Reportou igualmente, a coordenag6o entre os v6rios intervenientes e

apoios do evento "Monte do lmperado/' como a Par6quia de N" S" do Monte, a Diocese do Funchal,
o Governo Regional da Madeira, a Cdmara Municipal do Funchal, as embaixadas da Hungria e da
Austria que tornaram possivel 5 Junta de freguesia do Monte fazer deste marco hist6rico, um

importante momento da cultura da freguesia, sendo mesmo reconhecido pelo papado, ao atribuir um
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tempo jubilar a lgreja do Monte. Terminou, parabenizando o executivo em fung6es pelo trabalho e

dedicac5onapromo95odaculturaehistoriadafreguesia'
Foi dada a palavra d Presidente da Junta no sentido de corresponder ds quest6es levantadas pelos

oresentes.
Depois de cumprimentar todos os presentes, as suas primeiras refer6ncias incidiram sobre a questSo

levantada pela vogal Maria AssungSo Bacanhim da Silva, em relagSo ds condig6es do asfalto da rua

loMaio, comegou por agradecer o reparo feito pela vogal e afirmou que esta mesma situagSo seria

devidamente encaminhada para os servigos camar6rios, no sentido de procurar a melhor resposta d
intervengSo em causa. De seguida, aproveitando o ponto de situagSo do terreno do Sr. Cassiano,

manifestou a sua preocupaqSo com este tipo de casos e fez deste modo, um paralelo com a
apresentagSo do Plano Regional Contra inc€ndios, no qual esteve presente nessa mesma tarde na

qualidade de convidada. Acerca da apresentagSo, relatou inclusive o teor deste ato p0blico,

afirmando que esta foi realizada nas instalagOes da ProtegSo Civil ao inv6s do Terreiro da Luta devido

ds condig6es climat6ricas que se verificaram. Prontamente afirmou que a situagSo do posto de

correios n6o estS esquecida por este executivo. De seguida, para concluir o esclarecimento dos
pontos levantados, debrugou-se sobre a questSo da celebraq6o do aniversdrio da freguesia, referindo
que foi desde que este executivo est6 em fung6es, que o anivers6rio foi assinalado todos os anos

sem intervalo onde este ano, n6o obstante, optaram pela missa e o hastear simb6lico da bandeira

com um n0mero mais restrito de convidados. Referiu que a grande razdo para a celebragSo ser mais

discreta, deveu-se ao facto do evento "Monte do lmperador" estar agendado para o dia 22 de Maio e

a proximidade das datas acarretar uma sobrecarga do ponto de vista logistico para a equipa._
3. Periodo da Ordem do dia
3.1.lnformagio da Presidente da Junta.
A Presidente da Junta teve novamente a palavra e comegou por referir que a maior parte da

informagSo acerca das atividades em destaque nos 0ltimos meses estS condensada no documento
que todos os presentes tiveram acesso, deixando, no entanto, a refer6ncia que a Junta de Freguesia

realiza muito mais do que est6 escrito, como por exemplo, o apoio d populagSo no preenchimento da

declaragSo de lRS. Prosseguiu dizendo que o Polo de Emprego mantinha a sua dindmica e fungSo
junto dos fregueses. Referiu igualmente, que a Junta de Freguesia foi contactada pela empresa

respons6vel - contratada pelo Governo Regional - da recuperag6o da Quinta Jardins do lmperador,

no sentido deste mesmo Polo, poder auxiliar e fazer uma pr6-selegSo de posslveis residentes que

estivessem interessados em trabalhar nesta obra, sendo assim encaminhados para os recursos

humanos da empresa em causa
De seguida, afirmou estar grata e orgulhosa pelo executivo da freguesia ter sido convidado pela

Secretaria Regional de Turismo e Cultura e pela Secretaria Regional da Agricultura e

Desenvolvimento Rural a estar presente e visitar junto com os carreiros do Monte a exposigdo alusiva

d freguesia do Monte - no centro da cidade - integrada nas celebrag6es da Festa da Flor. Ainda no

dmbito da Festa da Flor, foi igualmente convidada a marcar presenga numa agSo de promogSo e

divulgagSo do evento Monte do lmperador no centro do Funchal, que contou com a presenga de um

grande nfmero de turistas e restante populagSo na assistGncia, tendo inclusive sido transmitido pelo

canal Na Minha Terra TV.
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Acerca do Dia da Crianga, mencionou que o executivo optou por assinalar esta data, oferecendo um
doce a todas as criangas das escolas da freguesia e que foi com grande regozijo que verificou a

alegria das criangas neste gesto t6o simples.
O executivo esteve igualmente presente na j6 tradicional cerim6nia de finalistas do ISAL realizada na

lgreja do Monte
A Presidente prosseguiu na informagSo, referindo ter realizado junto da organizagSo da Rampa do
Monte - o CD Nacional - a apresentagSo do evento automobilistico no miradouro do Pico, visto estar
em crer que a promogSo e o aproveitamento deste tipo de espagos menos conhecidos da freguesia,
sio ben6ficos e contribuem para que o Monte seja mais conhecido do que apenas pelos locais mais
convenctonats
Em jeito de conclusSo, referiu que as pr6ximas atividades relevantes a serem realizadas seriam: a
Rampa do Monte, onde naturalmente estariam todos convidados a assistir; o "Monte de Cl6ssicos"
no dia 10 de Julho, que manteria o mesmo formato dos anos transatos, onde para al6m da exposigSo
dos velculos seria promovido um roteiro gastron6mico, que este ano seria alargado d restante
populagio e, em relagSo ds Novenas e d Festa de N" S" do Monte que estas iriam se realizar nos
moldes tradicionais anterior d pandemia

No seguimento da informagEo da Presidente, o Vogal Marco Nuno Figueira Mendonga questionou a
mesma acerca de qualseria o valor monet6rio atribuldo e o retorno destes apoios dados na realizagSo
do Monte de Cl6ssicos e da Rampa do Monte
Em resposta, a Presidente referiu que devido d natureza deste tipo de eventos de ordem desportiva
e cultural, o retorno 6 grande parte das vezes mais qualific6vel ao inv6s de quantific6vel, uma vez se
tratar de uma modalidade que 6 gratuita ao espectador e a maior parte dos ganhos estarem
indiretamente ligados ao com6rcio, designadamente a restauragdo local. Garantindo ainda, que d
imagem dos 0ltimos 8 anos de exerclcio, nio 6 gasto do orqamento mais do que est6 disponivel. Em

conclusSo, aflrmou que o apoio concedido d realizagSo da Rampa do Monte 6 na ordem dos 2 mil

euros e que a informagSo deste tipo de apoios estd explicita no Plano Plurianual de lnvestimentos
que foi apresentado junto do orgamento em dezembro 0ltimo a todos os presentes.

3.2. Apreciagio e votagio da proposta de auto transfer6ncia de compet6ncias e apreciagio e
votagio da proposta de contrato interadministrativo de delegagio de compet6ncias do
Municipio do Funchal para a Freguesia do Monte.
Novamente teve a palavra a Presidente da Junta de Freguesia, que comegou por referir que este
acordo que estaria d aprovagio dos presentes, foi estruturado nos mesmos moldes do anterior em
2014 por imposigdo legal, referindo em tragos gerais as maiores alterag6es
Num pedido de esclarecimento, a Vogal Maria AssunqSo Bacanhim da Silva, teve de seguida a

palavra tendo questionado:

Uma vez que verificou no Anexo I - referente d gestSo e manutengio dos espagos verdes - estarem
presentes os triAngulos divis6rios nos arruamentos, quem iriafazer a manuteng6o a titulo de exemplo,
tanto do tridngulo existente no infcio da rua 1o Maio como a restante rua sem saida.
Prosseguiu, referindo-se ao Anexo ll - limpeza de sarjetas e sumidouros - e questionando novamente
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Em relagSo ao Anexo lll - abrigos de autocarro - verificou que o documento fazia referdncia a 12

abrigos, questionando quem faria a manutengdo dos restantes existentes
Depois, falando do Anexo lV - manutengdo de estabelecimentos escolares - questionou a Presidente

de quais os crit6rios justificavam o valor de 10 mil euros atribufdo a esta rubrica
A Vogal terminou o seu pedido de esclarecimento referindo que de acordo com a andlise que fez da

documentagSo apresentada, os acordos realizados ao abrigo da leiem vigor referente d transfer6ncia
de compet6ncias dos municipios para as juntas, existem dfvidas na aplicabilidade desta mesma lei,

uma vez que afirma, que esta lei deve ser primeiro legislada pelo Parlamento Regional. Afirmou que

nio tendo havido desenvolvimentos nesta mat6ria e ndo se sentido por isso esclarecida do ponto de
vista juridico, declarou assim se abster - com declaragSo de voto - na votagdo dos documentos
apresentados. Todavia, afirmou concordar que quantas mais verbas estiverem disponfveis, melhor
poder6 ser o servigo prestado d populagSo, mas que ainda assim quer estar consciente do que est5
a aprovar com vista aos desenvolvimentos futuros
De seguida, a Presidente teve a palavra no sentido de responder aos esclarecimentos pedidos._
Comegou por referir que nos anteriores acordos realizados, a Junta de Freguesia tinha apenas
acesso a uma listagem dos becos e veredas, onde estavam nomeados com c6digos associados. Esta

mesma identificaE6o tornava a compreensSo mais dificil e o acesso mais moroso. Ressalvou por isso,
que neste acordo, a Cdmara Municipal optou por fornecer em formato digital, todo o mapeamento da

freguesia e respetiva identificagSo de becos, arruamentos, espagos e veredas, de modo a tornar
explicito e facilitado o acesso a este tipo de informagSo
Em relagSo aos tri6ngulos divis6rios, a Presidente assegurou que a manutengSo 6 feita pela empresa
Montilias, contratada pela Junta de Freguesia, referindo que muitas vezes, a falta de civismo de

muitos moradores, ao deixarem os dejetos dos seus animais na via, p6em em causa o trabalho j5

feito.
Em relagSo d rua 1o Maio, sustentou tal como explicito nos documentos, ser da responsabilidade da

Cdmara Municipal o seu cuidado e manutengSo, acrescentando ainda que no que toca aos abrigos
de autocarro, refere-se apenas aos abrigos cobertos.
A Presidente seguiu dizendo que os crit6rios para o valor atribufdo no Anexo lV est6o explanados
nos documentos referindo que este valor 6 decidido segundo um c6lculo baseado no n0mero de

desempregados e de populagSo

A Vogal Maria AssungSo Bacanhim da Silva quis ainda esclarecer um novo ponto em relaq6o aos
posto dos CTT questionando: que uma vez se tratar de uma empresa privada e o serviqo ser prestado

nas instalag6es da Junta de Freguesia, se os CTT irSo assumir a responsabilidade do pagamento do

funcion6rio a contratar para o efeito.
A Presidente respondeu, referindo que o servigo ao estar nas instalagOes da Junta facilita o acesso
da populagSo, n6o tendo esta de se deslocar d Cdmara Municipal para efetuar a cobranga da 6gua,
para al6m claro de todos os outros servigos disponlveis num normal posto CTT. Terminou afirmando,
naturalmente que para a atribuigSo dessas mesmas fung6es, os custos de funcionamento ser6o
cobertos com o pagamento de um valor devido para que ele seja efetivado. Deu ainda o exemplo de
quando foi contactada anteriormente pelos CTT, recusou uma primeira abordagem uma vez que os

valores que apresentavam ndo cobriam os gastos necess6rios, tornando-se num peso incomport6vel
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Posteriormente, n6o tendo havido mais interveng6es dos presentes, passou-se d sua votagSo, tendo
sido Aprovados por maioria - com os votos a favor de todos presentes e 1 abstengio com
declaraqdo de voto por parte do BE(Bloco de Esquerda), o auto de transferdncia de competOncias e
a proposta de contrato interadministrativo de delegagSo de competEncias do Municipio do Funchal
pa':a a Freguesia do Monte
O Presidente da Assembleia, Jos6 Manuel Machado Barradas, deu entSo por encerrada a reunido
de Assembleia pelas 21 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 Presidente da Assembleia

Jos6 o Barradas

O Segundo Secret6rio da Assembleia

Francis Sousa ngalves
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