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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

Assembleia de Freguesia do Monte

ATA NUUNNO NOVE DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO MONTE

DB VINTE E CINCO DE SETEMBRO DE DOIS MIL EDEZANOVE

Aos vinte e cinco dias do m€s de Setembro de dois mil 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 nrimero

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

ordem de trabalhos:

l. Periodo de Intervengdo do Priblico

2. Periodo antes da ordem do dia;

2. 1. ApreciagSo e votagdo daata da sessSo anterior.

2.2. Assuntos de lnteresse da Freguesia.

3. Periodo da ordem do dia.

3.1. tnformagSo da Presidente da Junta.

3.2. Consulta aos membros da Assembleia para elaboragSo do Orgamento para o ano 2020

Presidiu ir sessdo o presidente, Jos6 Manuel Machado Barradas, sendo secretariado pela primeira

secret6ria da mesa de Assembleia Maria Clara Vieira Gama e pelo segundo secret6rio, David Peter

Freitas Silva.

Estavam presentes:

Jose Gabriel Pereira Oliveira, Omar da Gama da Gama, Maria Assungdo Bacanhim da Silva, da

Coligagdo Confianga; Pedro Filipe Silva Pereira do Somos Todos Monte; Marco Vicente Ferreira

de Gouveia, Rirben Pereira de Oliveira, Francisco de Sousa Gongalves e C6tia Isabel Martins

Viveiros, do PPD/PSD.

A Vogal, Sf. Licia Maria Moreira Agrela, pediu a sua substituigdo que foi assumida pelo Senhor

Vogal Hugo Roberto Pestana da Corte.

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

IsabelMartinsAzevedoeJos6AgostinhoFreitasBaptista.
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Verificadas as condigdes, o Presidente de Assembleia de Freguesia deu inicio ir sessdo dando as boas

vindas a todos os intervenientes presentes na Assembleia, procedendo depois e leitura da

convocat6ria e respectiva ordem de trabalhos

l. Periodo de Intervengdo do P,iblico

para outros zonas._

2. Periodo Antes da ordem do

2. 1. Apreciagdo e votagdo da ata da sessdo anterior

2.2. Assuntos de lnteresse da Freguesia.

3. Periodo da ordem do dia.

3.1. Infonnag5o da Prcsidente da Junta.

3.2. Consulta aos membros da Assembleia para elaboragdo do Orgamento para o ano 2020._
Foi pedida uma intervengdo por parte de um dos moradores do Monte e a palavra foi dada ao Sr.

David Jos6 Silva Pereira, que comegou por dizer que "pretendia saber a posiqdo dq Junta de

Freguesict e os progressos re.ferentes d Estrada das Lajinhus, Processo no 2015/29757 de 2011

(abaixo assinado) e que deu entrada na Cdmara Municipal do Funchal no ano de 2015, sabe que

tem havido alguns entraves ctpeser dos acordos assinados entre a Cdmara Municipal e os moradores

a assumir o compromisso de ced€ncia de cireas e muros, mas tem um indivfduo com uma

propriedade onde ndo tem nada construldo, atd porque as paredes estdo a cair e acha que d dono

daquilo tudo e parece que ningudm vai ter estrada devido a esse indivfduo, perante esta injustiqa

gostavo de saber se vai haver alg.m progresso e se algum dia vott ter carro em casa?'"

Tomou a palavra a Senhora Presidente da Junta de Freguesia que disse

Relativamente d."Estrada das Lajinhas foi bom ter trazido este assunto a esta Assembleia, como 6 do

conhecimento desta Assemblei(l, o Sr. Agostinho Baptista, secretdrio desta Junta, d quem tem estado

a trotar deste assunto, mos nds como Jtmta de Freguesia consideramos que a aberturq da Estrada

dcrs Lajinhos deve ser feita com circulaqdo de carros em sentido descendente atd porque ndo hd

espaEo para mais e esta Estrada d trmo necessidade em termos de seguranqa para a Freguesia e atd

para a cidade do Funchal, como sabem atd nas situctqdes de inc€ndios esta d uma zona crltica, se

ndo controlamos o Jbgo e como as casos jd ftm algum tempo de vida acaba por se alastrar e vai
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ATA NUMERO NOVE DA
ASSEMBLEIA DE GT]E,SIA DO MONTB

DE VINTE B CINCO DE SE E MIL E DBZANO

Aos vinte e cinco dias do m6s de Setembro de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas e trinta

minutos, na sede da Junta de Freguesia do Monte, sita ao Caminho-de-ferro nitmero 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 Setembro de dois mil e treze, com a seguint

ordem de trabalhos:

2. Periodo antes da ordem do Aiq

2. 1. Apreciagdo e votagdo daata da sessdo anterior

2.2. Assuntos de Interesse da Freguesia.

3. Periodo da ordem do dia.

3.1. Informagdo da Presidente da Junta.

3.2. Consulta aos membros da Assembleia para elaboragdo do Orgamento para o ano 2020

Presidiu ir sessdo o presidente, Jos6 Manuel Machado Barradas, sendo secretariado pela primerra

secret6ria da mesa de Assembleia Maria Clara Vieira Gama e pelo segundo secretfrio, David Peter

Freitas Silva .

l. Periodo de lnterveng5o do Pfblico

Estavam presentes:

Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, Omar da Gama da Gama, Maria Assungdo Bacanhim da Silva, da

Coligagdo Confianga; Pedro Filipe Silva Pereira do Somos Todos Monte; Marco Vicente Ferreira

de Gouveia, Rfben Pereira de Oliveira, Francisco de Sousa Gonqalves e Cftia Isabel Martins

Viveiros, do PPD/PSD

A Vogal, St'. Licia Maria Moreira Agrela, pediu a sua substituigdo que foi assumida pelo Senhor

Vogal Hugo Roberto Pestana da Corte

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

t

IsabelMartinsAzevedoeJos6AgostinhoFreitasBaptista.
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O que a Junta de Freguesia pode dizer d que tem feito vdrios oJicios d Cdmarq Municipal do

Funchal e o que sabemos d que em acta da reunido da Cdmara Municipal do Funchal, foi registado

que estavam em negociagdes com os proprietdrios, o parecer que esta Junta de Freguesia enviou

atravds de oJicio d que se fizesse a expropriaqdo do espaQo suficiente para fazer a abertura da

Estrada atd com contrapartidas para os proprietdrios, porque o muro que ld estd tem de ser

reconstruido por questdes de seguranqa.

Seguidamente o que aconteceu 6 que depois da illtima Assembleia de Freguesia do mAs de Abril, por

coincid2ncia esteve cd o representante dos proprietdrios que d o Sr. Pedro Filipe Silva Pereira do

Somos Todos Monte, jtmtamente com outra pessoa, dizendo que lhe tinha chegado aos ouvidos que a

Junta de Freguesia rJo Monte tinha denunciado junto dq Cdmara Municipal do Funchal, situaqdes

irregulares que estavam a acontecer naquele espaqo; perante fizemos questdo de mostrar a nossa

rtnica informagdo qtte enviamos d Cdmara Municipal do Funchal para o alargamento do Caminho

para fazer a tal circulaqdo de carros, aproveitando tambdm a presenQa do Sr. Pedro Filipe Silva

Pereira do Somos Todos Monte para saber se ele sabia como estava esta situagdo, porque isto d um

assunto de importdncia, quanto a novos acessibilidades e seguranQo para a Freguesia e tambdm

porque o Munic{pio do Funchal estci interessado em fazer este arruamento o que d |ptimo para n6s,

o que o Sr. Pedro Filipe Silva Pereira do Somos Todos Monte nos disse d que jd tinha mostrado o

interesse ao actual Presidente da Cdmara do Funchal, na altura o entdo Vereador e oo Chefe de

Gabinete e que estes estavam interessados emfazer estas negociagdes, pedi autorizaqdo ao Sr. Pedro

e a Junta de Freguesia remeteu por o/icio nova infurmagdo d Cdmara Municipal do Funchal a dizer

que o representante dos proprietcirios o Sr. Pedro Filipe Silva Pereira, nos tinha transmitido que

ndo era necessdrio a expropriagdo e que estavom dispon[veis para a boa negociaqdo, esta Junta de

Freguesia atd ao momento ndo recebeu qualquer resposta a este oJicio"

PediuapalavraoSr.PedroFi1ipeSilvaPereira'quedisse:
o'Que depois contactarqm a Cdmara com um Senhor que ndo me lembro o nome, mas que trabalha

com o Engo Jervis, acho que na questdo das expropriaqdes, o Sr. Carlos com quem falamos mas

havia una questdo que ero preciso ver com o Vereador Nuno Martins foi nos dito que o mais facil
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erct agendar umo reunitio atrcrds da Lojct do Municipe e nris fizemos uma exposiqdo, s6 venclo o

ntimero do processo, a solicitar, mqs atd hoje ndo estd agendado"

Neste momento a Senhora Presidente da Junta, interveio e questionou o Sr. Pedro Filipe Silva

Pereira, se a Junta de Freguesia podia ter acesso a essa informagdo ate para agllizar o assunto e falar

com o Vereador o Sr. Nuno Martins, at6 porque sabemos que a Cdmara Municipal do Funchal est6

interessada em fazer esta obra, ndo havendo necessidade de perder tempo e como s6 temos mais dois

anosdemandatoerabomqueSeresolvesseestasifuagdo.

Neste momento pediu a palavra Jos6 Agostinho Freitas Baptista que disse

"Que d verdade que vem acompanhando os moradores d Camara Municipal do Funchal, mas a

informaqdo que tem ndo ,! nada disto, a realidade d outra, foram para a.Cdmara com propostas que

sdo indecentes atd para o pr6pria Cdmara Municipal do Funchal, por isso n6s Junta de Freguesia

enviamos novqmente um o/icio a Cdmara a informar que se comeQasse o mais rapidamente posslvel

u expropriaqdo do que.fosse necessiirio para ter o arru(tmento'

Neste momento interveio o Sr. Pedro Filipe Silva Pereirapara elucidar que o ntmero do processo 6

5631 de 2019

Novamente no uso da palavra o senhor Jos6 Agostinho Freitas Baptista, elucidou o'que o que estd em

questdo ndo d saber se sendo expropriagcio vd demorar mais tempo, nas vdrias reunides em que

estive e o qlte se possa d qtte a obra podia s6 servir uma parte dos moradores, mas isso ntio

interessa, o qlte e Junta de Freguesia do Monte quer d ttm arruamento que vd desde o principio,

com meio e fim e tenha saida."

O Sr. Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, tomou apalavra e perguntou:

Se os propriet6rios estavam interessados em dar o terreno para a expropriagdo?

Tendo o Sr. Agostinho Baptista respondido que sim ir excegdo de um propriet6rio.

Neste momento houve algumas intervengdes se seria expropriaglo ou ced6ncia/doagdo dos terrenos

ao que a Sra Presidente esclareceu que independentemente da terminologia do processo o que

interessa 6 que a situagdo se resolva.

Novamente no uso da palavra o Sr. Agostinho Baptista disse:

"Que o proprietdrio que foi d Cdmara Municipal do Funchal representar o prddio em questdo veio

com exig€ncias que eu qLte estava na reunido sei do que falo, e este senhor (Pedro) estd a mentir,

estd ld tudo escrito, conclusdo o qLte n6s Junta de Freguesia do Monte queremos d que se faqa a
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O que a Junta de Freguesia pode dizer d que tem feito vdrios oficios d Cdmara Municipal do

Funchal e o que sabemos d que em acta da reunitio da Cdmara Municipal do Funchal, foi regi.stado

que estavam em negociaqdes com os proprietdrios, o parecer que esta Junta de Freguesia enviou

atravds de oJicio ,! que se fizesse a expropriaqdo do espoQo suficiente para fazer a abertura d-

Estrada atd com contrapartidas para os proprietdrios, porque o muro que ld cstd tem de ser

reconstru{do por questdes de seguranEa.

Seguidamente o que aconteceu d que depois da illtima Assembleia de Fregttesia do mAs de Abril, por

coincid€ncia esteve cd o representante dos proprietdrios que d o Sr. Pedro Filipe Silva Pereira do

Somos Todos Monte, jttntamente com outra pessoa, dizendo que lhe tinha chegado aos ouvidos que a

Junta cle Freguesia do Monte tinha derumciado junto da Cdmarq Municipal do Funchal, situaqdes

irregulares que estavam a acontecer naquele espaqo: perante fizemos questdo de mostrar a nossa

tinica inJbrmaqtio que enviamos d Cdmara Municipal do Funchal para o alargamento do Caminho

para fazer a tal circulagdo de cenos, aproveitando tambdm o presenqa do Sr. Pedro Filipe Silva

Pereira do Somos Todos Monte para saber se ele sabia como estava esta situagdo, porque isto 6 um

essunto de importCrncia, quanto a novas acessibilidades e seguranQa para a Freguesia e tambdr'

porque o Munic[pio do Funchal estd interessado em fazer este anuamento o que d 6ptimo para n6s,

o que o Sr. Pedro Filipe Silva Pereira do Somos Todos Monte nos disse d que jd tinha mostrado o

interesse ao actual Presidente da Cdmara do Funchal, na altura o entdo Vereador e ao Chefe de

Gabinete e que estes estavam interessados emfazer estos negociaqdes, pedi autorizaqdo ao Sr. Pedro

e a Junta de Freguesia remeteu por oJicio nova informaqtio it Cdmara Municipal do Funchal a dizer

que o representante dos proprietdrios o Sr. Pedro Filipe Silva Pereiro, nos tinha transmitido que

ndo era necesscirio a expropriaEdo e que estavam disponfveis para a boa negociaqdo, esta Junta de

Freguesia atd ao momento ndo recebeu qualquer resposta a este oficio"

Pediuapa|avraoSr.PedroFilipeSilvaPereira'quedisse:

"Que depois contactaram a Cdmara com um Senhor que ndo me lembro o nome, mas que trabalha

com o Engo Jervis, acho que na questdo das expropriaqdes, o Sr. Carlos com quem falamos mas

havia una questdo que era preciso ver com o Vereador Nuno Martins.foi nos dito que o mais facil
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expropriagdo do prddio". (neste momento o Sr. Pedro Filipe Silva Pereira, pediu que palavra

"mentir" ficasse a constar da acta ao que lhe foi dito que tudo o que 6 dito na Assembleia fica

registado em acta).

No uso da Palavra o Vogal o Sr. Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, disse:

"Que enquanto ndo houver os documentos onde se diz que os proprietdrios ddo os terrenos, a

Cdmara Municipal do Funchal ndo pode fazer nada, a Cdmara atd pode estar interessada emfazer a

obra, deve d haver algudm que estd por detrds disto tudo a empatar esta situagdo."

Pediu a palavra a Maria Clara Vicira Gama c dissc

Que a primeira coisa que se devia fazer era saber se as pessoas que est6o dispostas a ceder os seus

terrenos para o amramento, slo efectivamente propriet6rias desses terrenos, assim sendo 6 s6 ceder

os mesmos ir Cdmara Municipal do Funchal e esta a expensas suas efectua a obra.

Novamente no uso da palavra o Sr. Jos6 Agostinho Freitas Baptista, voltou a dizet

Que se houvesse bom senso a obra jii estaria quase concluida

Novamente o Senhor Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, disse:

Que esta 6 a altura ideal para esta obra, porque vai ser feito o novo orgamento e assim j6 entrava no

Orgamento deste ano.

Ao que o Sr. Jos6 Agostinho Freitas Baptista, respondeu:

Que da parte da CAmara Municipal do Funchal existe verba para a obra o que tem de haver 6 acordo

entre as partes interessadas.

Pediu a palavra a Sra Presidente para convidar o senhor Vogal Pedro Filipe Silva Pereira, para a

reuniSo a agendar com o Vereador, convite que este aceitou, porque o que interessa 6 resolver o

assunto.

Pediu a palavra a Vogal Maria Assungdo Bacanhim da Silva, para pedir uma informagio sobre um

assunto da acta anterior, que dizia respeito d. doca dos autocarros ao que lhe foi prontamente

respondido pela Sra Presidente da Junta de Freguesia.

Ndo tendo havido mais nenhuma intervengio passou-se de imediato ao Ponto 2 da Ordem de

Trabalhos.

2. Periodo antes da ordem do dia;

5
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N6o tendo havido nenhuma intervengdo, o senhor Presidente da Assembleia colocou ir votagdo a ata

da sessdo anterior:

Voto a favor por todos os membros com assento na Assembleia. Aprovada por unanimidade.

2.2. Assuntos de Interesse da Freguesia;

O senhor vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira pediu apalavra e, ap6s cumprimentar todos os presentes

disse:

Que "tinha uma notlcia muito boa para o freguesia d que foi aprovado no dia de hoje na Assembleia

Municipal do Funchal a proposta de deliberaqdo da drea de reabilitaqdo urbana dos sltios du

Corujeira e Tornos, foi aprovada e vai para afrente, as pessoas vdo ter a oportunidade de legalizar

os seus prddios de ter os seus esgotos e dgua, mas d sd para as cosas que ndo estdo em risco, todos

as casas que foram feitas clandestinas mas que estdo dentro do PDM vdo ser todas legalizadas, isto

6 uma boa notlcia para esta zona"

Pediu a palavra a Vogal Maria Assungdo Bacanhim da Silva que alertou "p(tra a exist€ncia dos

muitos buracos qpesar de algumas coisas jd terem sido feitas e queria chamar a cttenqdo paro o

as.falto da Rua Primeiro de Maio que ti uma vergonha, jd por duas vezes foram ld deitar uns

remendos, mas estd tudo aos buracos e era para pedir que a Junta de Freguesia fizesse um o/icio d

Cdmara Municipal do Funchal chamando a atenqdo para esta situagdo, porque o que se passa d que

existem uns remendos junto o umas casas e junto its outras casas nada, estd tudo esburacado e nada

se faz, parece que o critdrio ndo d igual para todos, mas todos pagamos os nossas contribuiqdes.

logo todos deviamos ser atendidos da mesma forma, se ndo fosse possivel fazer atd se compreendia,

mas fazer-se Ltm pedaqo d frente, um pedaqo ao meio e deixar-se o resto por fazer ndo d

compreens[vel, aquele piso tem mesmo de ser asfaltado"

Pediu a palavra o senhor Vogal Rfben Pereira Oliveira que no uso da mesma, cumprimentou todos os

presentes e disse que queria "der os Parabdns d Jttnta de Freguesia do Monte pelos dias 14 e 15 de

Agosto foram dias de festas onde fomos buscar as ralzes do que d um verdadeiro arraial, sem

conjuntos, foi uma excelente ideia apostar no que d tradicional e madeirense e este ano o aflu€ncia

foi muito maior do que a do ano anterior".

O senhor vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira pediu novamente a palavra tamb6m para dizer "que

ap6s os Parab,lns do Vogal Rilben Pereira Oliveira d Junta de Freguesia do Monte, tqmbem dava os

6
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expropriaqdo do prddio". (neste momento o Sr. Pedro Filipe Silva Pereira, pediu que palavra

"mentir" ficasse a constar da acta ao que lhe foi dito que tudo o que 6 dito na Assembleia fica

registado em acta)

No uso da Palavra o Vogal o Sr. Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, disse:

"Que enquanto ndo houver os documentos onde se diz que os proprietdrios ddo os terrenos, a

Cdmara Municipctl do Funchal ndo pode fazer nada, a Cdmara atd pode estar interesssda em.fazer a

obra, deve d haver algu,lm que estd por detrds disto tudo a empatar esta situaqdo." _
Pediu apalavra a Maria ClaraVieira Cama e disse:

Que a primeira coisa que se devia fazer eta saber se as pessoas que estdo dispostas a ceder os seus

terrenos para o amramento, sdo efectivamente propriet6rias desses terrenos, assim sendo 6 s6 ceder

os mesmos ir Cdmara Municipal do Funchal e esta a expensas suas efectua a obra.

Novamente no uso da palavra o Sr. Jos6 Agostinho Freitas Baptista, voltou a dizer:

Que se houvesse bom senso a obraj6 estaria quase concluida

Novamente o Senhor Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, disse

Que esta 6 a altura ideal para esta obra, porque vai ser feito o novo orgamento e assim j6 entrava no

Orgamento deste ano

Ao que o Sr. Jos6 Agostinho Freitas Baptista, respondeu

Que da parte da Cdmara Municipal do Funchal existe verba para a obra o que tem de haver 6 acorC

entre as partes interessadas

Pediu a palavra a Sra Presidente para convidar o senhor Vogal Pedro Filipe Silva Pereira, para a

reunido a agendar com o Vereador, convite que este aceitou, porque o que interessa 6 resolver o

assunto.

Pediu a palavra a Vogal Maria Assungdo Bacanhim da Silva, para pedir uma informagdo sobre um

assunto da acta anterior, que dizia respeito ir doca dos autocarros ao que lhe foi prontamente

respondido pela Sra Presidente da Junta de Freguesia.

N6o tendo havido mais nenhuma intervengdo passou-se de imediato ao Ponto 2 da Ordem de

Trabalhos.

2. Periodo antes da ordem do dia;
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Recordou ainda o Vogal Rriben Pereira Oliveira que o Governo Regional tamb6m colaborou.

O Senhor Presidente de Assembleia de Freguesia deu a palavra ir Senhora Presidente da Junta que no

uso da mesma disse:

Em relagSo ir questdo do senhor vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira dos beneficios para a freguesia,

isso 6 o que todos n6s queremos e em relagdo ir situagdo colocada pelo senhor Vogal Pedro Filipe

Silva Pereira" "eu devo confessar que acho que ndo sdo necessdrias estas coisas, atd comofoi dito

que se n6s ndo apresentdssemos ia dar perda de mandato, eu estou aqui s6 ndo mostro as coisas que

me ndo sdo solicitadas, estou sempre disponlvel, este tem sido sempre o minha postura e isto

porqu€? Porque.fbram /bitos dois pedidos ao Senhor Presidente da Assembleia qtte nos transmitiu a

n6s executivo, um pedido tinho a ver com r,t valor que n6s pagamos paro a colocaqdo da barreira no

parque de estacionamento da Junta de Freguesia do Monte, eu devo dizer que colocar all a barueira

.foi o esgotar de todas as hip6teses e tambdm para que as pessoas respeitassem os autarcas que vAm

cd ir Junta de Freguesia, ndo estamos cd a tempo inteiro, andamos todos aqui a correr para o bem

da Freguesia e isto .foi mesmo o esgotar de todos os esforqos, quer[amos vir trabalhar os lugares

est(wom sempre ocupados ndo por pessoas que viessem d Junta pedir alguma documentagdo, ott

falar com algudm aqui do serviqo, mqs sim por estacionamento abusivo, n6s tentamos resolver esta

situaqdo por fases, eu sei que fui a primeira Presidente de Junta a fazer isto, mas foi uma questdo de

necessidade, atd porque o estacionamento ndo d s6 para mim d para n6s os quatro e para as

fttnciondrias aqui da Junta de Freguesia. numa primeira fase colocamos a indicaqdo a dizer

Estacionamento da Junta de Freguesia, durante um tempo houve pessoos que atd respeitaram, mas

havia sempre um ou outro que ndo respeitava e sistematicamente estacionava al[ e com o passar do

tempo jd se deixott de respeitar e entdo foi mesmo preciso colocar a barreiro"

Neste momento foi posta a circular entre os presentes nesta Assembleia a factura para verificagdo do

valor gasto.

Acrescentou ainda a Sra Presidente da Junta de Freguesia, que preferia ndo ter gasto este valor na

barreira mas de facto ndo tinham outra opgdo. A intengdo n6o foi arranjar lugares privados, mas sim

fazer respeitar este local.

Relativamente "ao material escolar tambdm foi solicitada documentaqdo a saber como foi feita a

consulta para o material escolar, normalmente o que n6s fazemos apesar do valor global ndo exigir

essa consulta, o que n6s .fazemos todos os anos d uma consulta a ftAs empresas da drea , este ono
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fizemos o convite d Cartonada, Gestlider e Mundo da Esperanqa, enviamos uma listagem do

material e face ao valor que eles nos apresentam, n6s escolhemos a empresa que nos apresentou o

valor mais baixo, naturalmente como sabem as empresas ftm de nos fazer prova de que ndo ftm

dfvidas com a Seguranqa Social nem com as Finangas d o que a Lei diz e n6s respeitamo.r isso,

destas tr€s empresqs a que nos apresentou o valor mais baixo foi o Mundo da EsperanQa, mas

infelizmente ndo nos fez prova dos pagamentos d Seguranqa Social e ds FinanQas, por isso optamos

para a segunda empresa com o valor mais baixo a Cartonada e foi com eles que n6s fizemos

acordo para a entrega do material escolar, depois as pessoas vinham cd levantar o ntaterial e.foi a

nossa Tdcnica do Polo de Emprego a Dra Maria Moya que ficou encarcegue desta parte mais

prdtica. O procedimento foi depois de escolhida o empresa, nds enviamos uma cdpia da lista do

material que as familias nos tinha solicitado, a empresa depois enviava uma factura pr6-forma e s6

depois de validada pela Jtmta de Freguesia 6 que .faz[amos o requisiqdo do material que

posteriormente era entreglte aqui na Junta de Freguesia. N6s solicitamos d Cartonada 100

processos de .familias a requisitqr material. mus como a Cartonada ndo tinha capacidade de

respost(t em tempo titil para esta requisigdo e com acordo do mesma passamos entdo uma parte para

ser a empresa Gestlider a nos fornecer o material.

Vamos pagar d empresa Cartonada o valor de 1.167,78€ e d empresa Gestlider o valor de 677,00€.

Nesle momento a Junta de Freguesia ainda ndo fechott totolmente os pedidos, porque algttmr

.familias sd sabem o material que vdo precisar depois de comegarem os aulas._
O senhor vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira pediu novamente a palavra para dizer:_
Que proponha que al6m da barreira colocada no estacionamento da Junta de Freguesia devia pedir-se

ir Cdmara Municipal do Funchal dois lugares de estacionamento para os fregueses da Junta e entrar

em contacto com o Senhor Bruno Martins.

Ao que a Sra Pesidente da Junta respondeu que esta era uma boa opgdo, porque temos pessoas com

dificuldades de mobilidade e outras j6 com uma certa idade.

Passou-se de seguida ao ponto 3.

3. Periodo da ordem do dia
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Relativamente "qo material escolar tambdm foi solicitada documentaqdo a saber como foi feita a

consulta para o material escolar, normalmente o que n6s fazemos apesar do valor global ndo exigir

essa consulta, o que n6s fazemos todos os anos d uma consulta a tr€s empresas da drea , este ono

fizemos o convite d Cartonada, Gestlider e Mundo da Esperanqa, enviamos uma listagem do

material e face ao valor que eles nos apresentam, n6s escolhemos a empresa que nos apresentou o

valor mais baixo, naturalmente como sabem as empresas ftm de nos fazer prova de que ndo ftm

d[vidas com a Seguranqa Social nem com as Finanqas 6 o que a Lei diz e n6s respeitamos lsso,

destas ftAs empresas a que nos apresentou o valor mais baixo foi o Mundo da Esperanqa, mos

infelizmente ndo nos fez provo dos pagamentos d Seguranqa Social e ds FinanEas, por tsso optamos

para a segunda empresa com o valor mais baixo a Cartonada e foi com eles que n6s fizemos o

acordo para a entrega do material escolar, depois as pessoas vinham cd levantar o material e foi a

nosso Tdcnica do Polo de Emprego a Dra Maria Moya que ficou encamegue desta parte mais

prdtica. O procedimento foi depois de escolhida a empresa, n6s enviamos uma c6pia da lista do

material que as familias nos tinha solicitado, a empresa depois enviava uma factura pr6-forma e s6

depois de validada pela Jtmta de Freguesia d que faziamos a reqldsiqdo do material que

posteriormente era entregue aqui na Junta de Freguesia. N6s solicitamos d Cqrtonada 100

processos de famflias a requisitar material, mas como a Cartonada ndo tinha capacidade de

resposta em tempo ritil para esta requisigdo e com acordo da mesma passamos entdo uma parte para

ser a empresa Gestlider a nos fornecer o material.

Vamos pagar d empresa Cartonada o valor de 4.167,78€ e d empresa Gestlider o valor de 677,00€.

Neste momento a Junta de Freguesia ainda ndo fechou totalmente os pedidos, porque algumas

familias sd sabem o material que vdo precisar depois de comeEarem as aulos

O senhor vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira pediu novamente apalavraparc dizer:

Que proponha que a16m da barreira colocada no estacionamento da Junta de Freguesia devia pedir-se

d Cdmara Municipal do Funchal dois lugares de estacionamento para os fregueses da Junta e entrar

em contacto com o Senhor Bruno Martins.

Ao que a Sra Pesidente da Junta respondeu que esta era uma boa opgdo, porque temos pessoas com

dificuldades de mobilidade e outras j6 com uma certa idade.

Passou-se de seguida ao ponto 3.

3. Periodo da ordem do dia
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A Senhora Presidente de Junta disse que na documentagdo apresentada est6 basicamente fudo o que

n6s Junta de Freguesia fizemos neste riltimos tr6s meses s6 est6: em falta a listagem dos becos e

veredas que foram limpos.

Continuamos a apoiar as instituig6es da Freguesia, nomeadamente o" Grupo Folcl6rico Monte

Verde" na visita dr Litudnia e no Festival que frzeram no Centro do Funchal, outros eventos tais como

o Monte de Cl6ssicos que teve lugar na Quinta Jardins do Imperador, provavelmente no pr6ximo ano

ter6 de ser feito noutro lugar porque se tudo coffer bem o Governo Regional comegar6 nas obras de

recuperag1ocomvistaircriagdodomuseudoRomantismo.

Fizemos novamente o mercadinho, as pessoas est6o a regressar e temos novos pedidos._
Estivemos no langamento da Primeira Pedra daquela que ser6 a reconstrugdo da Capela de Nossa

Senhora da Conceigio (Babosas) esta reconstrugdo significa a manutengEo do patrim6nio da

Freguesia e que o Governo Regional est6 a apoiar, para o ano j6 faremos a Festa da lmaculada

Conceigdo na sua Capela no Largo das Babosas.

De 5 a l5 de Agosto tivemos a preparaglo das novenas e a v6spera e dia de Nossa Senhora do Monte,

os meus Parab6ns publicamente ao Sr. Padre Victor Baeta, que conseguiu reunir com todos e a todos

ouvir, n6s Junta de Freguesia demos-lhe todo o nosso apoio

Esta 6 a festa maior da nossa Freguesia e da nossa Regido e foi ouvindo o que as pessoas queriam

que n6s tivemos 3 espagos de animagdo para n6o ser s6 no Coreto no adro da Igreja, este ano tivemos

no Largo das Babosas, ai o Govemo Regional deu apoio para o som e palco improvisado, o som foi

para os 3 espagos a Junta de Freguesia suportou todos os custos relativos ir animagdo dos dias 14 e

15 de Agosto.

Quando fizermos agora o nosso orgamento para o pr6ximo ano isso tamb6m jb vai estar previsto, nio

nos pudemos esquecer que esta 6 a Festa Maior aqui da nossa Freguesia e tem de voltar a ser a Festa

Maior da Regido, este ano felizmente o tempo ajudou, esteve uma noite agrad6vel, tambem fizemos

um reforgo ds novenas demos 300,00€ a cada uma das 9 novenas, para que todos se sentissem mais

motivados, foi um investimento financeiro que foi bem gasto

Tamb6m langamos o desafio aqui ao nosso Vogal Rirben Pereira Oliveira, para dinamizar a novena

do Livramento que com a ajuda do Francisco de Sousa Gongalves, conseguiram dar mais brilho e

para o ano vamos comegar mais cedo. Tamb6m vamos trabalhar para que as novenas tenham um

9
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Cartaz Unico do dia 5 at6 ao dia 15 de Agosto com toda a programagdo das Festas, este ano n6o

correu mal, mas para o ano vai correr melhor.

Outro grande evento promovido por esta Junta de Freguesia e que 6 rinico foi a 3u Corrida do

Caminho de Ferro do Monte, 6 uma mais-valia porque se comeEa a limpar o Caminho de Ferro,

nesta parte superior at6 ao Terreiro da Luta e o mesmo passa a ser limpo uma vez por ano e para o

pr6ximo ano vai ser limpo mais vezes. vamos prever esta limpeza no nosso orgamento do pr6ximo

ano at6 porque o percurso 6 curto mas muito agrad6vel e 6 uma forma tamb6m, de irmos valorizancl^

estes percursos hist6r-icos que a Freguesia tem, nesta corrida do Caminho de Ferro do Monte

conseguimos v6rias lnstituigdes da Freguesia a trabalhar para o sucesso desta prova, convidamos os

Carreiros e estes ofereceram descidas de carros de cesto para os primeiros lugares da prova, foi um

sucesso, o Colegio Infante D. Henrique voltou a ceder os balne6rios para os atletas tomarem duche. A

Fundagdo Berardo tamb6m ofereceu entradas para todos os atletas e para terminar o dia puderam

descer de telef6rico, isto 6 a caminhada que a Junta de Freguesia tem feito desde o ano de 2013 em

que todos t6m trabalhado para o mesmo comegamos agora a ver o resultado desse trabalho.

Na entrega dos pr6mios algumas destas entidades estiveram presentes e os atletas viram, quem os

estava a apoiar e o Governo Regional apoiou atravds da Comissdo dos 600 Anos, j6 existe um

compromisso com a Secretilria do Turismo para a internacionalizagdo desta prova

Ainda para dinamizar os espagos que a Freguesia tamb6m fizemos a Noite de Fados no Miradour^

do Pico, conjuntamente com a Associagdo de Fados da Madeira e a Associaglo de Teatro Amador do

Livramento, que pertence ao Monte, o Col6gio Infante D. Henrique emprestou as cadeiras e foi de

facto magnifico, nem fudo tem de se passar no Largo da Fonte, o patrim6nio da Freguesia vai al6m

do Largo da Fonte.

A nivel de obras colocamos o varandim no Beco do Brangala e vamos fazer mais at6 ao fim do ano.

Convido-vos a visitar a exposigdo "Viagens com mais de um s6culo de Hist6ria", Que fala da hist6ria

dos Carreiros e est6 patente no Sal6o Paroquial da Igreja de Nossa Senhora do Monte, at6 Dezembro

no hor6rio entre as 10h e as 13h e as 14h e as 17h, estando a ser contabilizado o nfmero de entradas,

sejam elas de madeirenses, nacionais ou estrangeiros, esta exposigdo 6 a semente para o langamento

do Nircleo Museol6gico dos Caoeiros._
Apoiamos as Festas da Par6quia do Livramento, com a importdncia de 900,00€ para pagamento da

BandadeSantoAnt6nioqueanimouafestaemdoisdias.
10
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Cartaz Unico do dia 5 at6 ao dia 15 de Agosto com toda a programagdo das Festas, este ano ndo

correu mal, mas para o ano vai coffer melhor.

Outro grande evento promovido por esta Junta de Freguesia e que 6 irnico foi a 3u Corrida do

Caminho de Ferro do Monte, 6 uma mais-valia porque se comega a limpar o Caminho de Ferro,

nesta parte superior at6 ao Terreiro da Luta e o mesmo passa a ser limpo rma vez por ano e para o

pr6ximo ano vai ser limpo mais vezes. vamos prever esta limpeza no nosso orgamento do pr6ximo

ano at6 porque o percurso 6 curto mas muito agrad6vel e 6 uma forma tamb6m, de irmos valorizando

estes percursos hist6ricos que a Freguesia tem, nesta corrida do Caminho de Ferro do Monte

conseguimos v6rias Instituig6es da Freguesia a trabalhar para o sucesso desta prova, convidamos os

Carreiros e estes ofereceram descidas de carros de cesto para os primeiros lugares da prova, foi um

sucesso, o Col6gio Infante D. Henrique voltou a ceder os balne6rios para os atletas tomarem duche. A

Fundaglo Berardo tamb6m ofereceu entradas para todos os atletas e para terminar o dia puderam

descer de telef6rico, isto 6 a caminhada que a Junta de Freguesia tem feito desde o ano de 2013 em

que todos tOm trabalhado para o mesmo comegamos agora a ver o resultado desse trabalho._
Na entrega dos pr6mios algumas destas entidades estiveram presentes e os atletas viram, quem os

estava a apoiar e o Governo Regional apoiou atrav6s da Comissdo dos 600 Anos, j6 existe um

compromisso com a Secret6ria do Turismo para a intemacionalizagdo desta prova

Ainda para dinamizar os espagos que a Freguesia tamb6m fizemos a Noite de Fados no Miradouro

do Pico, conjuntamente com a Associagdo de Fados da Madeira e a Associagdo de Teatro Amador do

Livramento, que pertence ao Monte, o Col6gio Infante D. Henrique emprestou as cadeiras e foi de

facto magnifico, nem tudo tem de se passar no Largo da Fonte, o patrim6nio da Freguesia vai al6m

do Largo da Fonte

A nivel de obras colocamos o varandim no Beco do Brangala e vamos fazer mais at6 ao fim do ano.

Convido-vos a visitar a exposigdo "Viagens com mais de um s6culo de Hist6ria", guo fala da hist6ria

dos Carreiros e estS patente no Sal6o Paroquial da Igreja de Nossa Senhora do Monte, at6 Dezembro

no horSrio entre as 10h e as 13h e as 14h e as 17h, estando a ser contabilizado o nirmero de entradas,

sejam elas de madeirenses, nacionais ou estrangeiros, esta exposigdo 6 a semente para o langamento

do Nricleo Museol6gico dos Carreiros

Apoiamos as Festas da Par6quia do Livramento, com a importincia de 900,00€ para pagamento da

BandadeSantoAnt6nioqueanimouafestaemdoisdias.
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- Fizemos tamb6m uma relagdo dos oficios que foram enviados ir Cdmara Municipal do Funchal e

I

para outras entidades.

- Contactamos a RTP Madeira para fazer a cobertura do arraial do Dia do Monte, o m6rito foi da

Junta de Freguesia, este ano a RTP s6 ficou no Monte, n6s tamb6m, apostamos na animagio e coffeu

tudo muito bem e assim demos confianga ds pessoas para que viessem d Freguesia. Ainda

relativamente irs festas do Monte, as novenas comegaram a 5 de Agosto e dia 6 as casa de banho

pirblicas estavam com o hor6rio de funcionamento normal, foi preciso a Junta de Freguesia pedir ir

Cdmara Municipal do Funchal, para abrir com o hordrio das t-estas

Ap6s o inicio das Novenas, a Cimara Municipal do Funchal, manteve as barreiras no Largo da Fonte,

apesar do Govemo Regional ter assegurado publicamente e ter enviado um oficio ir C6mara

Municipal do Funchal a dizer que a recuperagdo do ribeiro que passa no subsolo do Largo da Fonte

estava concluida e que se responsabihzava pela seguranga no que respeitava a essa intervengdo, mas

a verdade 6 que no dia 5 e 6 de Agosto aquele "circo'-', das barreiras continuava no Largo da Fonte,

foi preciso a Junta de Freguesia do Monte, mandar um email ao Sr. Presidente da Cimara Municipal

do Funchal a perguntar se aquelas barreiras iam continuar ali e ao que me foi respondido pelo Sr.

Vice-Presidente que iriam retirar as barreiras mas ir minha responsabilidade como Presidente de

Junta, o que eu respondi foi que assumo tudo o que diz respeito ds responsabilidades da Junta de

Freguesia,tudooqueultrapaSSaraScompet0nciasdaJuntan6omeresponsabi|izo.-

- Relativamente ao Fonteniirio existente do Largo da Fonte, aCdmara Municipal ndo procedeu d sua

limpeza, quem o limpou foi um Senhor o Rui Segura, juntamente com o filho fizeram de boa vontade

a limpeza do Fonten6rio, a Junta de Freguesia ndo pagou nada por esta limpeza 6 lament6vel que a

Cdmara Municipal do Funchal, nada o tivesse feito at6 porque este Fonten6rio 6 um monumento

emblemftico da Freguesia

- Relativamente ds receitas posso tamb6m dizer que a Junta de Freguesia est6 a receber as

transfer6ncias do Orgamento do Estado e da Cdmara Municipal do Funchal dentro do que 6 normal e

nos prtvos estipulados.

Passamos de seguida ao ponto seguinte

3.2. Consulta aos membros da Assembleia para elaboragdo do Orgamento para o ano 2020
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A Presidente da Junta de Freguesia disse que como est6vamos todos aqui se algu6m tivesse alguma

proposta para o Orgamento do ano de 2020 aproveitasse esta oportunidade para a partilhar com todos

nesta Assembleia.

Nada foi proposto

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por encetrada a sess6o, pelas

vinte horas e quarenta 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.

O Presidente da Assembleia

Jos6 Manuel Machado Barradas

A Primeira Secret6ria da Assembleia

Maria Clara Vieira Gama

O Segundo Secret6rio da Assembleia

David Peter Freitas Silva
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A Presidente da Junta de Freguesia disse que como est6vamos todos aqui se algu6m tivesse alguma

proposta pa.ra o Orgamento do ano de 2020 aproveitasse esta oportunidade para a partilhar com todos

nesta Assembleia.

Nada foi proposto.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por enceffada a sessdo, pelas

vinte horas e quarenta minutos, da qual foi lavrada a presente ata que ser6lida e assinada pelo senhor

Presidentee'pormim,quearedigieasubscrevo.

o da

Jos6 arradas

A da

Maria Clara Vieira Gama

dao
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