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ATA NUMERO ONZE DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO MONTE

DE VINTE E QUATRO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE

Aos vinte e quatro dias do mds de Junho de dois mil e vinte, 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 maio de dois mil e treze, com a

seguinte ordem de

1. Periodo de Intervengdo do Pirblico.--

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

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

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

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

3.1. Informaqdo da Presidente de Junta.--

3.2. Informagdo da Junta, relativa d Isengdo e Taxas, durante o periodo de Conting0ncia

decorrente do COVID 1 9.---------

3.3. Apreciagdo e votagdo dos documentos de prestagdo de contas do ano de 2019.-----

3.4. Apreciagdo do Invent6rio da Junta.-----

3.5. Apreciagdo e Votagdo da lu Revisdo do Orgamento de 2020

Presidiu ir sessdo o Presidente da Assembleia, Josd 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

substituigfio da Vogal, Licia Maria Moreira Agrela, da Coligagdo Confianga; Cdtia

Isabel Viveiros, Rriben Pereira de Oliveira, Rosa Maria de S5 Perestrelo Gouveia,

Francisco Sousa Gongalves e Marco Vicente Ferreira de Gouveia do PPD/PSD e Pedro

L

Filipe Silva Pereira do Grupo de Cidaddos o'Somos Todos Monte".
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Estiveram presentes os membros do executivo da Junta de Freguesia, Maria Idalina

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

Maria Elisabete Freitas G6is Pinto e Teod6sio Miguel Gouveia Faria.-----

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

todos e congratulou-se por estarmos todos bem de saride apesar destes tempos dificeis

que temos vivido e relembrou que esta Assembleia de Freguesia, deveria ter ocorrido no

m6s de Abril do ano em curso, mas devido a esta pandemia a mesma s6 foi possivel

efetuar-se no dia de hoje, fazendo tamb6m referOncia que a Assembleia de Freguesia do

m6s de Junho ter6 que se agendada para o pr6ximo dia 30 e pediu a opinido das forgas

politicas aqui presentes as quais compreenderam a situagdo e concordaram com a data

de 30 de Junho, apesar da D. Maria Assungdo Bacanhim da Silva, ter manifestado, por

razdes pessoais, o seu desagrado por hoje dia de S5o Jo6o estar aqui.

O Sr. Presidente agradeceu ainda por ter sido cedido o Saldo Paroquial da Igreja de

Nossa Senhora do Monte, para que esta Assembleia se realize com seguranga e dentro

dos padrdes de higiene exigidos e de imediato deu inicio d sess6o, procedendo i leitura

da convocat6ria e respetiva ordem de trabalhos.---------

1. Periodo de IntervengSo do Pirblico

N6o se tendo verificado qualquer inscrigdo, 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 senhor Presidente da Assembleia solicitou a inscrigdo dos vogais para as devidas

intervengdes. Inscreveram-se os Vogais: Pedro Filipe Silva Pereira, Francisco de Sousa

Gongalves e Rirben Pereira Oliveira.--

Antes de passar a palavra aos inscritos o Senhor Presidente da Assembleia, tomou a

palavra e fez questdo de manifestar o seu desagrado pelo ocorrido na riltima Assembleia
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de Dezembro do ano findo e lamenta que tenha sido noticiana comunicagSo social o

"Voto de Louvor d Casa do Povo do Monte" organizagdo do evento "Chegada do Pai

Natal ao Largo da Fonte" proposto pelos Somos Todos Monte, em que se passou a

mensagem que este Voto de louvor foi impedido de ir a votagdo por decis6o da Mesa

da Assembleia de Freguesia, "isto ndo corresponde d verdade, ndo foi o Presidente da

Assembleia, nem a Presidente da Junta, que rejeitaram esta proposta, mas sim o que

diz o Regimento aprovado por todos numa dos Assembleias Gerais, em que os votos de

louvor ftm qtte ser entregues 48h antes da Assembleia Geral, o que neste caso na

aconteceu, este voto de louvor foi entregue no momento exacto em que ia ocorrer a

As s emb le ia.----------

Hoje nesta Assembleia este mesmo Voto de Louvor vai ser levado a Votagio

No uso da palavra o Vogal Pedro Filipe Silva Pereira, cumprimentou todos os presentes

e antes de apresentar a sua proposta, quis fazer um esclarecimento onde disse qve "ndo

falou com nenhum jornalista sobre este assunto, os jornalistas fazem o seu trabalho e

nem viu essa notfcia" e relembrou o "Voto de Louvor d Casa do Povo do Monte":------

Nove votos a favo do PPD/ PSD e do Somos Todos Monte; Quatro votos contra, da

Coligagio Confianga. - Aprovado.---------

O Vogal Francisco Sousa Gongalves, apresentou pela Bancada do PPD/PSD Madeira,

um Voto de Louvor ir actuagdo do Governo Regional da Madeira face ao COVID 19,

por todas as medidas tomadas tendo em vista a salvaguarda da seguranga, da sairde e da

vida de todo um Arquip6lago, documento que se anexa.-

Pediu palavra a Vogal Maria AssungSo Bacanhim da Silva, que ap6s apresentar os seus

cumprimentos disse: ------------
o'Acho que usar a pandemia com objectivos poltticos e eleitorais d errado a todos os

nlveis, com o aumento do Covid ]9 em Lisboa, o Sr. Presidente Miguel Albuquerque

disse que d incompeftncia, mas estamos na primeirafase, com os aeroportos e os portos

fechados d natural e como a Regido d pequena d ftcil de controlar, eu desejo e espero
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que o Senhor Presidente ndo esteja a cuspir para o ar, com a abertura do aeroporto e

do porto 6 que vamos ver como a Regido vai funcionar. Acho imprudente e insensato

fazer estes julzos de valor nesta altura, o Governo ndo fez mais que o seu dever foi para

isso que os madeirenses o elegerom"

Posto a votagdo o voto de louvor:

Oito votos a favor do PPD/PSD; Quatro votos contra da Coligagdo Confianga- Uma

abstengSo do "Somos Todos Monte"- Aprovado

O Sr. Vogal Rriben Pereira Oliveira, no uso da palavra apresentou o Voto de Protesto

dos Membros do PPD/PSD ir Assembleia de freguesia do Monte "Conduta do Executivo

da Cdmara Municipal do Funchal durante a Pandemia do Covid-19".-----

O Sr. Vogal Jos6 Gabriel Pereira de Oliveira, ap6s cumprimentar todos os presentes e

no uso da palavra disse:-----

Que relativamente a este protesto iria dividi-lo em duas partes: ----------

Diz o protesto " 6 inaceit6vel a falta de solidariedade que tem existido, por parte da

autarquia, relativamente a algumas das freguesias do concelho..." , "o qLte tenho a dizer

sobre a Freguesia do Monte 6 que a Cdmara Municipal do Funchal, transfere para a

Junta de Freguesia do Monte 50,56% das receitas em acordos de execuqdo, eu gostaria

de saber qual 6 a percentagem que recebe esta Junta de Freguesia pelo Governo

Regional?. As obras de intervenEdo feitas na Freguesia sdo pagas dos acordos de

execugdo da Cdmara Municipal do Funchal e o Monte recebeu 28,I5 euros por eleitor,

segundo o nilmero de eleitores das riltimas eleiEdes d a freguesia que mais verba recebe

por eleitor, posso dar o exemplo da Junta de Freguesia de Sdo Martinho, que recebe

12,40 euros por eleitor, afreguesia do Monte recebe mais do dobro do que afreguesia

de Sdo Martinho. Quanto d Pandemia quero dizer que a Cdmara Municipal do Funchal,

distribuiu cabazes e compras, mdscaros aos comerciantes, o obate da factura da dgua,

pagamento antecipodo das bolsas de estudo, distribuiqdo de computadores, distribuigdo

de livros. No Mercado da Penteada e dos Lavradores foram feitos pedidos de cabazes
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aos comerciantes de produtos regionais, que foram entregues na casa das pessoas,

numa carrinha da Camara Municipal do Funchal, acompanhada de um elemento desses

comerciantes, pagamento antecipado de cinquenta por cento dos espectdculos

agendados para este ano e que s6 se irdo realizar no prdximo ano de 202I. Isengdo de

taxas dos comerciantes atd oo fim do ano, por isto tudo o que dizem nesse Voto de

Protesto d uma autAntica mentira. Isto ndo vale nada, isto 6 pura campanha politica, Jd

comeQaram cedo"

Posto d votag6o, o voto de protesto foi aprovado com nove votos a favor do PPD/PSD e

do Somos Todos Monte e quatro votos contra da ColigagSo Confianga. -------

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

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

No uso da palavra a Senhora Presidente cumprimentou todos os presentes, felicitou-nos

por estarmos todos bem.------

Os Documentos, enviados em anexo, a todos os membros da Assembleia de Freguesia,

foram devidamente explicados, pela Presidente da Junta de Freguesia.--------

N6o houve nenhum pedido de esclarecimento.--

3.2.Infonnagdo da Junta, relativa d IsengSo de Taxas, durante o periodo de Contingdncia

decorrente do COVID l9----------

A Presidente da Junta, usou novamente da palavra para informar sobre a d Isengdo de

Taxas, durante o pico deste periodo de COVID 19 e disse que"isentdmos o pagamento

de todos os documentos emitidos por esta Junta, atd ao fim do m1s de Maio, assim

evitdmos que as pessoas se deslocassem atd a esta Junta. A partir deste m0 de Junho os

pagamentos jd estdo a efetuar-se."--------

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

3.3. Apreciagdo e votagdo dos documentos de prestagdo de contas do ano de 2019.
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A Presidente da Junta, usou da palavra para dar informagSo sobre os documentos que

sdo objecto de votagdo os quais foram oportunamente enviados a todos os membros da

Assembleia,para a sua apreciagdo, informando ainda que 6 a primeira vez que as Juntas

de Freguesias n6o enviam as contas de ger€nciaparu o Tribunal de Contas, como at6

ent6o se fazia, o que 6 enviado 6 um Relat6rio exaustivo onde se menciona onde foram

aplicadas as verbas.

Assim, informou que 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 dezanove, cujas

receitas apresentam um valor de trezentos setenta e cinco mil duzentos e sete euros e

setenta e cinco c6ntimos (375.207,75€), sendo: trezentos vinte e oito mil setecentos e

setenta euros e oitenta e sete cOntimos (328.770,87€), de receitas orgamentais correntes,

quarenta e cinco mil euros (45.000,00€), de receitas de capital e quarenta e seis mil

quatrocentos e trinta e seis euros e oitenta e oito c6ntimos (46.436,88€), do saldo da

gerdncia anterior e as Despesas no valor de trezentos trinta e quatro mil e noventa e seis

euros e setenta e seis c6ntimos (334.096,76€), entradas de operagdes de tesouraria no

valor dezasseis mil novecentos e onze euros e oitenta e quatro c€ntimos (16.911,84€) e

saidas de dezasseis mil novecentos e onze euros e catorze cdntimos (16.911,14€),

transitando colno saldo de execugdo orgamental a import6ncia de quarenta e um mil

cento e dez euros e noventa e nove c6ntimos (41.110,99€) para a Ger6ncia seguinte e

em operagdes de tesouraria um saldo de setenta cOntimos (0,70€).---

O Vogal Jos6 Gabriel Pereira de Oliveira, pediu a palavra para questionar a Sra

Presidente, sobro o fluxo de caixa no periodo de I de Janeiro a 3 1 de Dezembro de 2019,

querendo saber porque ndo se usou o saldo da conta de ger6ncia em prol da Freguesia,

pedindo esclarecimentos, os quais foram dados pela Sra Presidente da Junta da

6

Freguesia.
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Posto ir votag6o, o mesmo foi aprovado com oito votos a favor do PPD/PSD, uma

abstengdo do Somos Todos Monte e quatro votos contra da Coligagdo Confianga.------

Ap6s a votagdo e antes de passarmos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, o Vogal

Jos6 Gabriel Pereira de Oliveira, pediu a palavra para fazer uma declaragio de voto, "d

ColigaEdo ConfianEavotou contra porque ndo aceita, que se passe um saldo deste valor

para outro ano, acho que a poupanEa serd parafazer campanha eleitoral".-

Pediu a palavra a Sra Presidente, para em defesa da honra do executivo da Junta de

Freguesia, dizer que basta ver as contas desde Outubro de 20I 3 e o historial das contas

de ger€ncia, este executivo ndo trabalha para eleiqdes"-

3.4. Apreciagdo do Invent6:rio da Junta.-----

A Presidente da Junta usou da palavra para mencionar todo o investimento feito entre

201812019 e que se encontra especificado na relagdo de bens - Inventdrio, que est6 na

posse de todos os membro desta Assembleia e a partir do nirmero 147.-------

A Vogal Maria Assungdo Bacanhim da Silva, no uso da palavra, pediu explicagdes sobre

a m6quina fotogr6fica digital do valor de 850,72€ onde se mencionado Roubo (verba 1

do inventdrio), e outra aquisigSo de uma m6quina fotogr6fica digital no valor de214,98€

(verba I 39 do invent6rio).-----------

A Sra Presidente esclareceu que o roubo da m6quina em referCncia ocorreu antes da

entrada deste Executivo, aquando do assalto irs instalagdes da Junta de Freguesia do

Monte.----

J6 neste executivo foi adquirida ent6o uma nova m6quina mencionada na verba 139 do

invent6rio

Foi tamb6m sugerido que no futuro no Invent6rio se fizesse refer€ncia aos anos em que

os bens eram adquiridos

3.5. Apreciagio e Votagio da lu Revisdo do Orgamento de 2020.-----
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A Presidente da Junta no uso da palavra deu os devidos esclarecimentos sobre a lu

Revisdo do Orgamento de 2020, sem pedidos de intervengdo, foi aprovado por maioria,

com nove votos a favor, por parte dos vogais do PPD/PSD e do vogal do Somos Todos

Monte e quatro abstengdes da Coligagdo Confianga.------

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

pelas vinte horas e quarenta e tr6s 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 da

A Primeira SecretSria da

Maria Vieira Gama
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