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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

Assembleia de Freguesia do Monte

ATANUUENO CATORZE DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO MONTE

DE DEZASSEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE

Aos dezasseis dias do mds de Dezembro de dois rnil e vinte, pelas dezanove horas e

trinta minutos, no Sal6o Paroquial da Igreja de Nossa Senhora do Monte, reuniu

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

um, do artigo onze, da lei setenta e cinco, de doze de Setembro, com a seguinte ordem

de trabalhos :---------

1. Periodo de Intervengflo do Pfblico.----------

2. Periodo Antes da Ordem do

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

2.2. Assuntos de lnteresse da Freguesia

3. Periodo da ordem do dia.---

3.1. Informagdo da Presidente de Junta.--

3.2. Discussdo e VotagSo do Orgamento e Plano Orgamental Plurianual para o ano

202r.------

3.3. Discussdo e Votagdo do Plano de Actividades Mais Relevantes da GestSo

Aut6rquicapara o ano 2021

3.4. Discussdo e Votagdo do Plano Plurianual de Investimentos para o ano2021.--------

3.5. Discussdo e Votagdo de Grandes Opgdes de Planos para o ano 2021

4. Aprovagio do Mapa de Pessoal para 2021.-----

Presidiu i sessSo o Presidente da Assembleia, Jos6 Manuel Machado Barradas, sendo

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

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

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

Bacanhirn da Silva, Omar da Garna da Gama e Catarina Isabel Nuna Mendes, em

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

Isabel Viveiros, Rriben Pereira de Oliveira, Rosa Maria de 56 Perestrelo Gouveia,
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Francisco Sousa Gongalves e 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, Maria Elisabete Freitas Gois Pinto e Teod6sio Miguel Gouveia

Faria.-----

Verificadas as condigdes, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu as boas vindas

e pediu para que se algum membro aqui presente tivesse alterado o NIB da sua conta

banchria, desse conhecimento desse facto, para depois se proceder aos devidos

pagamentos das senhas de presenga do corrente ano; de imediato deu inicio d sess6o,

procedendo ir leitura da convocat6ria e respectiva ordem de trabalhos.---------

1. Periodo de Intervengiio do Priblico.----------

N6o se tendo verificado qualquer inscrigSo, passamos ao ponto seguinte.--

2. Periodo Antes da Ordem do

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

Ap6s as devidas apreciagdes, a mesma foi aprovada por unanimidade

2.2. Assuntos de Interesse da freguesia.---------

O senhor Presidente da Assembleia solicitou a inscrigdo dos vogais para as devidas

interveng6es. Inscreveram-se os Vogais: Rirben Pereira Oliveira, David Peter de Feitas

Silva, Pedro Filipe Silva Pereira, Citia Isabel Viveiros, Maria AssungSo Bacanhim da

Silva, Francisco de Sousa Gongalves e Rirben Pereira Oliveira.--

No uso da palavra o Vogal Rfiben Pereira Oliveira, ap6s cumprimentar todos os

presentes di

"Que queria louvar o Governo Regional liderado pelo PSD pelo trabalho desenvolvido

na Freguesia do Monte, no que respeita d seguranga e protecEdo da nossa populaEdo,

particularmente desde 2010, realce a canalizagdo do Ribeiro das Babosas, a

canalizagdo do Ribeiro que passa no Largo da Fonte, incluindo o reforEo da galeria

subterrdnea, a canalizagdo do Ribeiro da Corujeira atd d Socipamo, a canalizaqdo do
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Ribeiro do Curral dos Romeiros, e canelizaEdo do Ribeiro da Cal, que ahlm de proteger

a populaqdo cujas residencias se encontram pr1ximas ao ribeiro ainda permititt a

criaqdo de um novo arruamento e a criagdo der bolsas de estacionamento, as tais bolsas

de estacionamento prometidas e ndo executadas nos dois mandatos da Cdmara

Municipal do Funchal, liderada pela Coligagdo Confianga; tambdm gostaria de

registar a execugdo dos taludes da Ribeira de Jodo Gomes que travam os materiais e a

pedras de grandes dimensdes para protecqdo da cidade do Funchal.-----------

A 20 de Fevereiro de 2010 se bent se recordant e segundo os dados oficiais num per[odo

de dez minutos no Funchal choveu onze litros por metro quadrado, no passado dia 30

de Novembro de 2020 num perfodo de dez minutos no Funchal choveu dezanove vfrgula

um litros por metro quadrado, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sre

Presidente da Junta, restante executivo e vogais, que ndo hajam quaisquer dilvidas que

todos estes investimentos impediram que ocorresse nova catdstrofe no nossa Freguesia

e na nossa Cidade, sdo obras de betdo realizadas pelo Governo Regional e lideradas

pelo PSD, tdo criticadas pela oposigdo na nosso Freguesia, mas que garontem a

protecqdo de todos."

Foi dada a palavra ao secret6rio David Peter de Freitas Silva, que ap6s cumprimentar

todos os presentes disse:--

"Que todos os aqui presentes sobem que resido no Caminho dos Tornos, vivo ld desde

que cheguei d Regido e nuncavi a Levada da Corujeira ser tdo maltratada pela Cdmara

Municipal do Funchal, n6s tivemos um problema com a conduta de dgua potdvel que

abastece o Livramento, a zona do Caminho dos Saltos, a freguesia do Imaculado

Coraqdo de Maria, uma conduta que estd velha e obsoleta, essa conduta rebentou foz

aproximadamente um m€s, nas duas semanas apos o rebentamento da conduta que

alagou a coso dos meus pais, nds temos tido constantemente uma equipa ld da Cdmara

Municipal do Funchal, que comeEou a trabalhar ds nove horas da noite de sexta-feira

e s6 sa[ram do Caminho dos Tornos na segunda- feira, tivemos duas mdquinas
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constantemente a trobalhar e porque? Fizeram onze buracos numa extensdo

aproximada de um quil1metro, um desses buracos fez uma ruptura num tubo na casa

dos quatro vfrgula oitenta metros, outra que foram dois tubos com seis metros cada,

neste momento temos casas alagadas, inclusivamente uma dessas cosas d a minha, jd

usei o FunchalAlerta, a famosa aplicagdo, que d uma faldcia, fiz seis reclamagdes da

casa dos meus pais, fiz duas reclamaqdes da minha cosa, os meus tios fizeram tr€s

reclamaEdes da casa deles, tem quatro casas constantemente com dgua, jd estiveram

vdrias pessoas da Cdmara Municipal do Funchal na minha caso e continua tudo no

mesmo problema. Jd ndo sei o que faqa mais, estott numa situagdo de desespero, a

minha mde sofre de depressdo, estamos afalar de uma pessoa com mais de setenta anos,

uma pessoa que tem dgua dentro de casa, numa escadaria de marmorito em que em

qualquer momento pode escorregar, pode partir o pescoQo, sabemos muito bem como

sdo as pessoas idosas, ela jd se recusa a sair de casa, esta 6 a minha parte pessoal mas

os vizinhos tambdm t/m o mesmo problema, tivemos atd uma parede que caiu em cima

de uma casa, j,i foi reparado, mas tudo isto ri uma bola de neve, andam a p6r pensos

rdpidos e isto ndo funciona, temos ainda outro problema em que o Caminho dos Saltos

ndo d um Caminho, d uma Ribeira, tem zonas em que a dgua fica acumulada, agora eu

pergunto como passa ld uma crianga?--

Temos ld uma estrada que o caminho estd todo errado, fizeram uma levada numa zona

em que quem vive em baixo tem sempre e dgua.

Irrterpelou entSo o Vogal Jos6 Gabriel Pereira de Oliveira, da coligagdo Confianga

dizendo

"Que o mesmo tem os seus conhecimentos na Cdmara e para lhe dizer o que fazer?---

Ao que o Sr. Vogal Jos6 Gabriel Pereira de Oliveira respondeu: ---------

"Que jd tinha dito que ndo trata assuntos da Cdmara Municipal do Funchal nas

Assembleias de Freguesia e que o mesmo devia ir d Cdmaro"--------

Novamente no uso da palavra o secret6rio David Peter de Freitas Silva, disse
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"Que a dgua do Caminho da Travessa do Tanque, do Caminho do Tanque e do Caminho

dos Tornos vai tudo bater d Levada da Corujeira, onde voltam os autocarros ningudm

consegue sair, houve atd um caso em que o motorista viu que as pessoas ndo tinham

condigdes para sair do autocarro e aguardou pelo menos dez minutos, corcendo o risco

de ser chamado d atengdo pelo chefe-praEa, sdo muitas situaqdes, que ao longo das

vdrias Assembleias vamos sempre falando destes assuntos mas d isto, ndo d falta da

senhora Presidente da Junta de Freguesiafalar na Cdmara, mas ndo tem sido ouvida.-

Foi dada a palavra ao Vogal Pedro Filipe Silva Pereira, que ap6s cumprimentar todos os

presentes disse que iria abordar tr6s notas breves:----

Primeira Nota - "Que tendo em conta a situagdo actual e o Covid I9 nos ter obrigado a

ndo fazermos as reunides na sede da Junta esta d uma oportunidade excelente para

descentralizar a Assembleia de Freguesia e levar a Assembleia de Freguesia a

diferentes s[tios, diferentes zonas e aproximar a Assembleia dos cidaddos e neste ponto

acrescentar a questdo que d uma opinido pessoal, mas eu entendo que existe regras e o

regimento que foi por todos n6s aprovado, mas eu acho que sendo poss[vel n6s devemos

tentar ser menos rigorosos nas regras e ndo deixar que um cidaddo da freguesia que

veio cd se vd embora sem puder intervir, sempre que possivel devesse permitir a

intervengdo, Ltma vez que a reunido estd a comeEar"-

(Esta questSo diz respeito ao facto de o Senhor Presidente da Assembleia n6o ter aceite

a participagdo nesta Assembleia de um cidadSo que pretendia intervir mas n6o tinha

feito a sua inscrigio previamente, de acordo com o regimento em vigor).

Segunda Nota -"Felicitar o Francisco pela eleigdo para os Orgdos Regionais da JSD,

a qual prestigia a Assembleia, Prestigia todos n6s cd dentro por isso a minhafelicitaEdo

pessoal e pelo Somos Todos Monte e espero que por toda esta Assembleia."-

Por tiltimo a terceira Nota - "Felicitar tambdm as funciondrias da Junta de Freguesia,

pelo trabalho e esforEo acrescido na situaEdo actual e devido ds limitaqdes de sailde de

ambas e porque uma vez acho atd falei isto antes da primeira vez que concorri d
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Assembleia de Freguesia e d Junta disse d Paz MendonEa e d ldalina Freitas, que jd
tiveram muitos Presidentes, muitos Executivos, mas os funciondrios sdo o eixo da roda

que faz a coisa continuar, porque hd mais mards que marinheiros e portanto os

Presidentes passam, os Executivos passam, toda a gente passa, mas hd um eixo que

permite que a coisa continue a funcionar, portanto a minha felicitaqdo pessoal pelo

trabalho dos illtimos meses muito dificeis.-----

Pediu a palavra o Senhor Presidente da Assembleia para elucidar sobre a questdo do

Regimento levantada pelo Vogal Pedro Filipe Silva Pereira e disse

"Que realmente viu o Senhor sentado mas ndo sabia se o mesmo vinha participar na

reunido; mais concretamente no diz respeito oo Regimento ndo se pode abrir excepEdes

porque se assim for temos que abrir excepqdes para todos, o regimento foi elaborado

em dttas ou tr1s reuni1es, as regras foram aceites e temos de aceitd-las, a unica

excepgdo d relativomente ao tempo, que ndo d cronometrado mas esta excepqdo d para

o grupo todo Vogais e Mesa, estou aqui para cumprir o regimento, quando for outro

Presidente que faEa o que entender, o pilblico deve ser aceite paro participar nas

reunides mas tem de se inscrever primeiro"

Foi dada a palavra d Vogal Ctfiia Isabel Viveiros, que ap6s cumprimentar todos os

presentes disse:-----

"Que ndo ia ser repetitiva mas dizer que o assunto que o colega David trouxe ndo d

novo aqui e peqo imensa de.sculpa ao Senhor Oli.veira m.as eu ndo concordo com a sua

postura, porque esta 6 uma Assembleia para trazer e resolver problemas da Freguesia

e encontrar solugdes entre todos, somos um grupo, a Senhora Presidente d a porta-voz

com certeza jd exp6s esta situagdo mas atd agora ainda ndo houve solugdo de ningudm

e com isto toda a populaEdo da Levada da Corujeira continua a ser lesada, eu ndo tive

problemas em casa, mas ndo acho coruecto como as pessoas da Levada da Corujeira

ftm sido tratadas nestes ultimos tempos, nem com a sua postura nesta reunido."--------
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Foi dada a palavra d Vogal Maria AssungSo Bacanhim da Silva, que ap6s cumprimentar

todos os presentes disse

Eu n6o tencionava falar neste ponto mas houve aqui duas coisas que me chamaram ir

atengdo

Gostaria de saber se o Sr. Rilben Oliviera jdfaz parte aqui da Assembleia de Freguesia

desde 2010? Como d que vemfazer um balanEo de 2010 se nem cd estava?

"Ao Sr. David Peter eu ouvi com muita atenEdo o seu problema que aqui p6s, a vogal

Cdtia Viveiros jd tinha levantado aqui um problema relacionado com uma escarpa"

(neste momento a vogal Cffiia Viveiros interveio e disse:---

"A situaqdo que o vogal David Peter veio falar aqui hoje, jd foi falada em tr€s reuni\es

pelo menos, inclusivd da escarpa."---------

Novamente no uso da palavra a Vogal Maria Assungdo Bacanhim da Silva disse:-------

"Que o que eu retive foi o problema da escarpa que tinham jd feito um arranjo da

escarpa mas que o problema ndo tinha sido resolvido, em relaqdo d situaEdo que

descreveu aqui o David Peter ouvi com atenEdo mas isto d um problema que jd se

arrosta desde 2010, 6 um problema longo que se arrasta e que nuncafoi resolvido.-----

No dia 9 deste mAs a Assembleia Municipal reuniu para discutir sobre a situagdo da

cidade, isto d um problema a ser levado e que eu ndo ouvi, 6 verdade nds fazemos parte

da Assembleia eu acho que a nossa maior preocupaEdo aqui d trazer os problemas da

Freguesia, os prohlemas que afectam., qtte ultrapassam. qtte ndo estdo na algada da

Juntu resolver, a Junta tem representantes no Assembleia de Freguesia, tem

representantes na Cdmara e devem levar estes assuntos para serem tratados, eu

sinceramente tenho pena que no dia 9 este ndo fosse um problema ld levantado, eu

compreendo ndo d s6 o David Peter, envolve a familia, envolve outras pessoas. Eu

aceito a explicagdo que deu o Sr. Presidente da Assembleia em relagdo ao Regimento,

porque se comeEam a ndo respeitar o Regimento depois d uma gota de dgua, mas esse

problema que aqui levantou jd devia ter sido posto d Senhora Presidente da Junta e jd
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devia ter sido levantado ld em baixo, porque se faz-se o debate sobre o estado da Cidade

no dia 9 deste m1s, eu por acaso estava ld e ndo ouvi este problema e tenho muita pena

que ndo tenha sido levantado porque a Cdmara muito dificilmente vai conseguir

resolver este problema " .------

O Vogal Rirben Pereira de Oliveira, pediu apalavra para responder em defesa da sua

honra e disse:---

"O meu nome d Rilhen Oliveira, nasci em 1983 a I5 de Novembro, soufunchalense, sotl

do Monte, nascido e criado. Em 2010 estive presente ern tudo o que aconteceu, ndo

como membro da Assembleia mas como popular, comofreguAs destafreguesia, portanto

eu refiro-me a dados de 20I0 e 2020 e quando falo aqui do que o Governo fez em 2010,

sim fez para protecEdo da freguesia e em limpezas de caminhos e estradas regionais,

portanto ndo acho justo ser acusado de enquanto ndo pertencer d Assembleia de

Freguesia passarem-me um atestado de burrice. Obrigado"

Foi dada a palavra ir Senhora Presidente da Junta de Freguesia, que ap6s curnprimentar

todos os presentes comegou por dizer-----

- "Relativamente ao Caminho dos Tornos e d sessdo da Assembleia Municipal, do dia 9

de Dezembro: dado o tempo atributdo e para melhor defender a cidade do Funchal,

nas Freguesias em que o PSD,i poder nos respectivas Juntas, essa defesafoi assegurada

pelo colega, da Junta de Freguesia de Sdo Roque, Dr. Pedro Gomes, sendo que ele

transmitiu o que eu, no caso do Monte, lhe apresentei, designadamente, ttma falta de

consideragdo e uma vergonha o que se passava no Caminho dos Tornos. Na altura, fiz
ainda uma outra intervengdo (ndo prevista), em que eu abordei a questdo do Caminho

do Monte que d uma situaqdo gravfssima, como ,! que 6 possivel que por falta de

planeamento a Cdmara Municipal do Funchal ftqo uma contrataEdo pitblica para uma

parte da obra e depois essa mesma empresa ndo faEa a totalidade da obra, chegando

ao ponto de a Camara Municipal do Funchal na altura ndo ter o alcatrdo disponfvel

para terminar a obra e ainda mais ter as mdquinas avariadas para terminar a obra.
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Tenho pena que a vogal Bacanhim, estando na Assembleia ndo tenha feito qualquer

intervengdo, mas pensei eu que o quefoi dito pelo Dr. Pedro Gomes teria sido suficiente

para as pessoas que sdo da freguesia e estavam ld sentadas se preocupassem com o que

se passava no Caminho dos Tornos, O senhor Presidente da Cdmara jd esteve ld no

Caminho dos Tornos e o que ele diz d que a culpa d da Junta de Freguesia d o que diz

d populaqdo; e o que choca d esta falta de planeamento, na prdtica a populagdo

continua a sofrer e ndo me venham falar que jd vem de outro tempo, porque eu estou

na Junta de Freguesia conto Presidente deste 2013 e os tlreus colegas que estiverant

antes de mim executaram outras intervenqdes, ndo fizeram aquelas, ndo venham culpar

o passado, tal qual como o Vogal Rilben Oliveira falou tem sido feito investimentos na

Freguesia, chega de dizer que a culpa d do passado, a culpa 6 dos outros, o que d preciso

d trabalhar e esta Presidente de Junta temfalado na Assembleia Municipal, tenho pena

que ndo tenha estado no primeiro mandato, tfnhamos aqui o lfder da bancada o Dr.

Carlos Jardim que atd dizia: Mas porque 6 que nunca fala na Assembleia Municipal?-

E de facto inicialmente eu ndo falava na Assembleia Municipal porque quando n6s

envidvamos os o/icios e fazlamos os telefonemas, tlnhamos resposta e de repente

deixdmos de os ter e agora 6 rara a Assembleia Municipal que eu ndo tenhafalado d ou

ndo d Sr. Gabriel Oliveira?

E rara a Assembleia que eu ndo tenhafalado e o tempo como d curto e sabe muito bem

trabalhamos em equipa se eu digo uma coisa o colega diz outra o que interessa 6 que a

informaqdo passa e ndo me venham dizer que a Cdmara Municipal do Funchal ndo sabe

o que se estd a passar ali.--------

Sem me estender muito acho tambdm uma vergonha ndo sd o Caminho dos Tornos, mas

tambdm o Caminho do Monte, quem estd na Cdmara Municipal do Funchal que tem

planos a n[vel de turismo, a nfvel regional em yez de se preocupar com o que 6 seu e

com esta pandemia provocada pela Covid 19 em que os correiros infelizmente

estiveram tanto tempo em que ndo podiam trabalhar porque ndo havia turistas, em vez
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de se preocuparem nesse tempo para se fazer umo intervenqdo profunda no caminho

nadafoifeito, continuou-se aos buraquinhos, aos remendos e esqueceu-se que ali estdo

l56familias mais os restantes que tambdm dependem do turismo, falar d bonito, apontar

d bonito mas isto d o que estd a acontecer. Relativamente ds outras intervenEdes ndo

tenho nada a acrescentar. -------

Foi dada apalavra o Vogal Francisco de Sousa Gongalves, que ap6s cumprimentar todos

os presentes disse:--

Que a sua intervengSo ia ser muito r6pida o'e que era s6 urna questdo para o Vogal Pedro

Pereira, mas antes de mais quero agradecer o louvor que fez, mas a pergunta era para

saber sobre o ponto de situaEdo do Caminho da Lajinhas, na questdo do terreno, Ltma

vez que o alargamento daquela via d urgente? "---

No uso da palavra o Vogal Pedro Filipe Silva Pereira, respondeu

"Eu penso que sei tanto quanto todos vocAs, n6s voltdmos a enviar um email em Outubro

antes do orgamento e ndo tivemos ainda mais nenhuma resposta, atd agora t[nhamos

tido sempre resposta mas desta yez ndo".

Passou-se de imediato ao ponto 3.----------

3. Periodo da ordem do dio

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

No uso da palavra a Senhora Presidente disse que ndo se ia alongar muito e disse:-------
',*''E sd para reforgor qLte a pandemia provocada pela Covid I9 tem-nos causado muitos

constrangimentos particularmente nas nossas famtlias, sdo cada vez mais as situagdes

em que as pessoas estdo em situaEdes de desemprego e de lay-ffi n6s continuamos o

apoiar o nossa populoEdo na elaboraqdo das candidaturas aos programas que estdo

dispon[veis; desde a semona passada reforgamos a nosso equipa recebemos mais uma

pessoa do Instituto de Emprego a Dra. Liliana GaudAncio que tambdm nos estar a dar

apoio, de facto as funciondrias da Junta jd ftm o seu trabalho e para dar este apoio

extra d populagdo t[nhamos que reforqar a nossa equipa.---
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Tambdm, queria reforgar a situaEdo a nlvel de obras por exemplo a colocagdo das

lombas no parque de estacionamento Polidesportivo do Monte, isto foi um grande

pedido feito d Junta de Freguesia pelos pais e av6s das crianqas que frequentam o

parque infantil por uma questdo de seguranqa, bem assim como pelas pessoas que vivem

ali perto e deixam o seu carro no parque de estacionamento porque eram cado vez mais

frequentes as corridas de carros e de motas a alta velocidade sem se preocuparem com

a seguranga das pessoas que ali estevam, por isso a Junta de Freguesia teve de fazer

este investimento.---

Nos tambdm fizemos a entrega do Pdo-por-Deus nas escolas da freguesia, as criangas

gostaram do miminho, como fazemos uma boa gestdo, ndo me canso de dizer isso,

conseguimos dar esta prenda ds nossas crianqas, algumas atd levaram par casa para

partilhar com os seus irmdos e com a suafamilia.---------

Tambdm, moddstia d parte, d de dar mdrito a este executivo, conseguimos p6r em prdtica

o Presdpio Comunitdrio no Largo da Fonte e conseguimos congregar todas as

Instituigdes da Freguesia para a realizaEdo deste trabalho, o que fizemos foi organizar

estas Instituigdes de maneira que ficassem responsdveis pelos trabalhos e tarefas, por

exemplo o Teatro Amador do Livramento ficou responsdvel pela caracterizaqdo das

personagens, o Grupo Folcl6rico Monteverde, pela elaboragdo dos fatos das

personagens e assim sucessivamente, foi um trabalho em equipa que envolveu os

Carreiros de Nossa Senhora do Monte, a Casa do Povo do Monte, Os Escoteiros o

grupo I59, o Teatro Amador do Livramento e a Par6quia de Nossa Senhora do Monte;

por exemplo, as ovelhinhas que v/m ali em baixo em exposiqdo foram feitas pela

Par6quia. Tambdm tivemos apoio de empresas como a Despcarga, a Saill & Filhos, a

Fundagdo Berardo e o Instituto de Florestas e Conservaqdo da Natureza. Aofim de sete

onos na Junta de Freguesia conseguimos mais um trabalho que tem recebido elogios de

vdrias partes do mundo que dizem que em tantos anos nunca viram um trabalho tdo

bonito como o que estd ali exposto.--
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Tambdmtemos os dezassete trabalhos do concurso "As drvores de Natal Ecol6gicas",

estdo no Largo da Fonte e no pr6ximo sdbado vamos fazer a entrega dos respectivos

prdmios, posso dizer que a RTP Madeira fez a divulgagdo destes trabalhos, a RTP

Internacional e tambdm o programa da RTP I do Portugal em Directo, melhor

projecgdo neste tempo de Covid da Freguesia era quase imposs{vel e registo aqui e

partilho convosco.--

Tambdm estd em fase de conclusdo a acessdo das candidaturas para os Cabaze.s de

Natal para a nossas familias e ternos previsto entregar duzentas e trinta cabazes.------

Estou disponivel para qualquer esclarecimento.-

Passou-se de imediato ao ponto:-----

3.2. Discussdo e Votagdo do Orgamento e Plano Orgamental Plurianual para o ano

A Presidente da Junta, usou novamente da palavra para informar que

"Do ponto 3.2 atd ao ponto 3.5 referem-se d proposta de OrEamento para o ano de 202I

e esclareceu sobre os documentos que sdo objeto de votaEdo, os quais foram
oportunamente enviados a todos os membros da Assembleia, para a suo apreciagdo. O

OrEamento em apreqo, apresenta valores, tanto na Receita, como na Despesa de:

335.083,00€ (trezentos e trinta e cinco mil e oitenta e ftAs euros) e referiu que no total

da receita para este ano verifica-se um acrdscimo, em relaEdo ao ano anterior, o qual

foi de 329.549,00€ (trezentos e vinte e nove mil quinhentos e quarenta e nove euros),

porque prevemos receber mais dinheiro do fundo de financiamento de freguesias.------

Este 6 um orqamento focado no apoio social, no apoio ds nossas famflias,

particularmente dquelas que estdo a atravessar uma situaEdo financeira grave devido

d Covid 19, bem como dquelas que jd antes enfrentavam graves situagdes sociais.------

Assim, a n[vel de SeguranEa e Acgdo Social reforEamos o valor de 4].110,99€

(quarenta e um mil cento e dez euros e noventa e noye cAntimos) para 61.278,00€

(sessenta e um mil duzentos e setenta e oito euros); no apoio afamilias e bens passamos
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de 13.946,02€ (treze mil novecentos e quarenta e seis euros e dois cAilimos) para

30.000,00€ (trinta mil euros) e tambdm a nivel de cabazes de Natal passamos de

4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros) para 8.000,00€ (oito mil euros), tambdm

nesta gestdo de 2020 vamos deixar um saldo de conta de ger|ncia que vai permitir na

sessdo de Abril reforEar algumas destas rubricas. No plano de actividades mais

relevantes n6s reduzimos o valor das iniciativas a desenvolver no ano de 202I mas

continuamos a apoiar as actividades desenvolvidas pelas escolas nomeadamente o

Carnaval e outras que pela sua natut'eza atraetn pessoas dfreguesia, conto a Ratnpa do

Monte e a Corrida do Caminho de Ferro do Monte, entre outras.----

Ndo houve nenhum pedido de esclarecimento por parte da Assembleia.------

O senhor Presidente de Assembleia colocou d votagdo o ponto 3.2. Aprovado por

maioria 8 Votos a Favor - PSD, I Abstengdo - Somos todos Monte e 4 Votos Contra -
Coligagdo Confianga

Antes de iniciarmos a discussdo do ponto 3.3 o Vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira,

pediu apalavrapara fazer uma declaragSo de voto e disse:---

" Ltma Presidente que ndo presta contos,

- uma Presidente que ndo responde aos requerimentos que sdo apresentados;-----------

-vdrios Vogais do PSD que quandofalam sdo arrogantes e malcriados;----------

- ndo i um orgamento que se apresente para um estado de pandemia como estamos a

vlver,'

- ndo 6 s6 entregar cabazes de compras d populagdo que d ajudar d outras iniciativas

que poderiam ser feitas, pelo exposto foram estes os motivos que levou o Grupo da

Coligaqdo a votar contra o Orgamento para 2021".----

N6o havendo mais nenhuma intervengdo, passamos de imediato ao ponto

Foi posta ir votagdo o ponto 3.3. Discussdo e VotagSo do Plano de Actividades Mais

Relevantes da Gestio Aut6rquica para o ano 2021. Foi aprovado por maioria com 8

13
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Votos a Favor - PSD, 5 Abstengdes - Somos todos Monte e Coligagdo Confianga -
Aprovado

Passou-se de imediato ao ponto:-----

3.4. Discussdo e Votagdo do Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2021.--------

N6o havendo nenhuma intervengio, passamos de imediato ir sua votagSo. Foi aprovado

pro maioria com 8 Votos a Favor - PSD, 5 Abstengdes - Somos todos Monte e

bf/'tg

d.t

Coligagdo Confianga

De seguida passou-sc ao ponto

3.5. Discussdo e Votagdo de Grandes Opgdes de Planos para o ano 2021.----------

N6o havendo nenhuma intervengdo, passamos de imediato d sua votag6o, tendo o

mesmo sido aprovado por maioria, com 8 Votos a Favor - PSD, 5 Abstengdes - Somos

todos Monte e Coligagdo Confianga

De imediato passamos ao ponto seguinte

4. Aprovagflo do Mapa de Pessoal para 2021.-----

Pediu apalavra da Senhora Presidente da Junta e disse----

"Como verificam pelos documentos que receberam o valor d o que vai ser pago durante

o ano aos funciondrios e tambdm ao executivo".---------

N6o havendo mais nenhuma intervengdo, passamos de imediato d sua votagdo, tendo o

mesmo sido aprovado por Unanimidade.-------

O Presidente da Assembleia de Freguesia desejou a todos um Feliz Natal, com votos de

um Feliz Ano Novo e que seja melhor do que este

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

pelas vinte horas e vinte e cinco 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

O Presidente da Assembleia
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A Primeira Secret6ria da Assembleia

a

ClaraVieira Gama
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