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ATA NUMERO tT6s DA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO MONTE
DE VINTE E SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

Aos vinte e sete dias do mds de Abril de dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas e

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

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

Monte, nos temos 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 trabalhos:

1. Periodo de Intervengdo do Priblico.

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

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

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

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

3.1. lnformagSo da Presidente de Junta.--

3.2. Apreciagdo e votagdo dos documentos de prestagdo de contas do ano de 2021--

3.3. Apreciagdo do Invent6rio da Junta.------

3.4. Apreciagdo e Votagdo da lu Revisdo do Orgamento de 2022.--

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

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

Francisco de Sousa Gonqalves

Estavam presentes os senhores vogais: Marco Nuno Figueira Mendonga, Ana Luisa

Martins Pestana Lopes, Jos6 Gabriel Pereira Oliveira e Omar da Gama da Gama, do PS;

Rirben Pereira de Oliveira, Cittia Isabel Viveiros, Marco Vicente Ferreira de Gouveia e

Carla Cristina Freitas Vieira Serrdo e Jo6o Paulo de Freitas Ferreira da Coligagdo

Funchal Scmprc d Frcntc (PPD/PSD-CDS/PP) c Maria Assungdo Bacanhim da Silva, do

Bloco de Esquerda.-----------

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

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

Azevedo, Teod6sio Miguel Gouveia Faria e Maria Elisabete Freitas Gois Pinto
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Verificadas as condig6es, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu a boas vindas e

procedeu d leinrra da convocat6ria e respectiva ordem de trabalhos.-----------

l. Periodo de Intewengdo 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. lnformagdo da Presidente de Junta.--

3.2. Apreciagdo e votagdo dos documentos de prestagdo de contas do ano de 2021.---

3.3. Apreciagdo do Inventdrio da Junta.--

3.4. Apreciagdo e Votagdo da lu Revisdo do Orgamento de 2022.---

De seguida passou-se i leitura da acta da sessdo anterior.---

Apos a leitura da acta pediu a palavra o Vogal Ruben Pereira de Oliveira, que ap6s

cumprimentar todos os presentes e disse:--

"Venho por este meio propor e em nome da Coligagdo Funchal Sempre d Frente, que a

acta seja enviada por email a todos os membros da Assembleia num prazo entre oito a

dois dias anteriores drealizagdo da sessdo seguinte, dispensando-se a sua leitura aquando

da sua votagdo de modo a agilizar o trabalho das Assembleias de Freguesia.".-----------

Foi dada a palavra aos Vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, que ap6s cumprimentar

todos os presentes comegou por dizer:-

"Sobre a leitura da acta acho que este 6 um caso excepcional porque para ler a acta em

plena reunido 6 cansativo para todos e 6 uma perda de tempo, devem enviar por email e

assim a reunido 6 mais c6lere."----

Foi dada apalavra Vogal Maria Assungdo Bacanhim da Silva, que ap6s cumprimentar

todos os presentes comegou por dizer:-

Concordo que a acta seja enviada por email ao que o Sr. Presidente da Assembleia, Jos6

Manuel Machado Barradas, acrescentou dizendo:---

"Que q leitura da acta faz parte do Regimento, no entanto pomos d consideraqdo de

toda a Assembleia e que se todos estiverent de acordo, a acta passa a ser enviada por

2



s
!'h
n;i

entail".---- Foi posta d votagdo a proposta apresentada pelo Vogal Rirben Pereira de

Oliveira e que foi APROVADA - por unanimidade.---------

O Vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, ainda acrescentou que havendo possibilidade

deviamos alterar o Regimento e assim todos ficamos salvaguardados

No uso da Palavra do Sr. que o Sr. Presidente da Assembleia, Jos6 Manuel Machado

Barradas disse:------

" Que foi apresentado um documento pelo Vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, a

solicitar a c6pia integral de todos os contratos e protocolos celebrados no decurso do

presente mandato com a ASA, como sabe eu n6o posso decidir e entreguei d Junta de

Freguesia e penso que a Sra. Presidente vai elucidar esta situagdo,"--------

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

intervengdes do ponto 2.2. Assuntos de Interesse da Freguesia

Inscreveram-se os vogais: Rirben Pereira de Oliveira, Maria Assungdo Bacanhim da

Silva, Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, Carla Cristina Freitas Vieira Serrdo, Ana Luisa

Martins Pestana Lopes e Marco Nuno Figueira Mendonga

Foi dada a palawa d Vogal Maria Assunqdo Bacanhim da Silva, que ap6s cumprimentar

todos os presentes disse:----

"Que atendendo que tenho tr€s minutos vou ser breve, a questdo que quero colocar aqui

,! que verifico que o Rua Primeiro de Maio em frente d casa que era do Sr. Cassiano,

aquilo estd como um barril de p6lvora em termos de mato, comeQaram a fazer uma

pequena limpeza, limparam unt bocado para quenx vO parecer que estdo a limpar mas

a verdade ,! que tudo se mantdm, quero chamar a atengdo porque e perigoso 6 uma zona

habitacional com muitas cqsas, se algtdm pqssar e atirar uma beata de cigarro pode

dar-se um incdndio com consequ|ncias graves. Outra questdo que verifico 6 Ete parte

do muro caiu para a via pilblica jd quase dois anos, ocupa parte da estrada em plena

Rua Carlos Jorge Faria, tent urna poragen't de autocarro muito prixinta e quem passa

quando o tempo ndo estd bom da a sensagdo que vai voltar a cair outra parte, eu sei

que esta situaqdo ndo ,! da responsabilidade da Junta, nas acho importante que se

tentasse ver a melhor maneira de resolver isto porque jd vai para uns dois anos eu
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pedi com todas as.formalidades legais para alargar a porta de entrada da minha casa

e por duas vezes foi ld o .fiscal, ndo se entende que passado este tempo todo esta

situaqdo se mantenha. Outra questdo 6 sobre o estacionamento no Miradouro, acho que

esta situagdo dia para dia se estd a agravqr, sdo os camides que passam com muita

regularidade, sdo carros de turismo, sdo os transportes ptiblicos e lamentavehnente

quem esta na paragem d espera de transporte por vezes para passar de uma pqragem

para outra leva mais de cinco minutos d espera, os de baixo acham, que t€m razdo os

de cima tamb,6m querem pass(tr e muitas das vezes como 6 uma estrada muito

movimentada para as pessoas que v4m para os hospitais acabam por dar a volta pelo

Livramento para chegar d Portada de Santo Ant6nio, esta 6 uma situaqdo tu'gente que

Fico contente que se esteja afazer algo pelos Correios e uma necessidade que a Junta

ndo pode deixar por ntdos alheias, e tambem a Escola do Tanque mas o que parece 6

Erc ja estd na hora de haver algum desenvolvimento.-----

Antes de passar a palavra ao Vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, procedeu-se d. votagdo

da acta da sessdo anterior.

2.1. Apreciagio e votagio da ata da sessio anterior.--

- Onze votos a favor (sendo 8 da Coligagdo Funchal Sempre i Frente- PSD/CDS e 3 do

PS) e duas abstengdes (sendo uma do Bloco de Esquerda e uma do PS) por aus0ncia

na reunrao e zero votos contra - Aprovada

De seguida foi dada a palavra ao Vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, que no uso da

precisa ser revista

palawa disse:------

"Ainda d pouco se falou no espaQo das rer,mi1es que 6 pequeno e por coincid€ncia ia

falar nisso e porque 6 que ndo se pede d CAmara Municipal do Ftmchal para quando

houver remtides.fazermos no espaqo da Estagdo que e muito ntaior que este cd de cima

e estdvamos mais d vontade 6 s6 uma recomendaQdo.--------

Segtmdo ponto - Jdfalei aqui nas outras reunides, eu sei que ndo 6 da competencia da

Junta, m(ts a Junta envia as questdes para quem de direito, as floreiras all junto d

Estrada dos Marmeleiros, Miradottro, Livramento e por ai.fora estdo numa vergonha,
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era s6 para dar um pedacirtho de tinta, apresentava asseio e como e uma zona de muito

nevoeiro e se estivesse pintado de branco.facilitava a conduqdo, basta ir a Santsna ver

que estti tudo pintadinho 6 espectacular, Porto Moniz a mesma coisa, por isso Sra.

Presidente era infbrmar a quem de direito a ver se aquilo 6 rec'uperado porEte estd

Terceiro ponto- E sobre os dois emails jd estdo assinados e e sobre o contrato-programa

entre a Jwtta de Freguesia e a ASA, como Oposiqdo queremos saber o protocolo que

houve para Jicannos cientes.

De seguida foi dada a palavra i Vogal Carla Cristina Freitas Vieira Serrdo, que ap6s

cumprimentar todos os presentes disse:----

"Neste fim-de-semena a Junta de Fregr.tesia do Monte apoiott o evento MIUT que

percorreu um trial de quarenta e dois quil6metros e teve infcio no Col,lgio do lffinte e

.finalizou na cidade de Machico, teve unta participagdo aproximada de setecentos e

cinquenta atletas portugueses e estrangeiros e com este evento a nossq Jwtta contribuiu

para a promogdo da nossa Freguesia, pois o trail proporcionou aos atletas as nossas

belas paisagens naturais, em suma foi muito bem sucedido estando todas as partes

envolvidas de Parabens, certo que iniciativas conto estas terenlos o prazer de repetir.--

De seguida foi dada a palavra d Vogal Ana Luisa Martins Pestana Lopes, que ap6s

cumprimentar todos os presentes disse:----

"Tenho algumas quest\es, uma 6 em relaqdo d Estrada das Lajinhas que a nivel de

manutenqdo as acdcias jd estdo quose a sobrepor o outt'o lado, tem tambem uma lomba

em cima da ponte; segunda questdo o Caminho dos Saltos em que o asfalto tem imensos

buracos s6 quem desce por ld abaixo todos os dias, na esquinajunto d Escola do Tanque

tem um buraco enorme; em relagdo ao polo-desportivo era para ver se havia a

possibilidade de ser con't cobertura, quando temos actividades e comeQa a cltover cotno

aconteceu no rtltinto sdbado que temos de ir para outro lado, sei que ndo 6.fdcil ntas

seria ouro, mesmo que a Junta ndo possa J'azer a Junta pode passar a palavra; ---------

- outra questdo: quais os requisitos necessdrios para adquirir um cabazfamiliar? Eu

tenho alg,tmas dtividas quando vejo as pessoas receberent os cabazes e chamarenl unl
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tdxi para ir para casa, pelo valor qr,te ela paga pelo tirxi 6 o valor que ela leva dentro

do saco e.faz-me confusdo, devem apresentar docuntentaqdo ou entdo vem buscar aqti

e vdo buscar a outros lados"

De imediato foi dada apalavra ao Vogal Marco Nuno Figueira Mendonga, que tamb6m

cumprimentou todos os presentes e disse

" A tiltima Assembleia jd passou a algwts meses, eu fiz algumas questdes e continua

tudo igtal, ndo houve nenlnmt qvanQo, eu reitero (ts mesmas quest1es, acho que 6

importante dar vida dquela Escola que esta.fbchacla, netn um Lar de ldosos, nem unx

Centro de Dia, nent sede para o Monte Verde, que ,! uma Instituiqdo que eLt vou defender

sempre e que esta em Santo Antonio e aproveito para.falar que o Monte Verde nunca

mais foi solicitado para fazer actuaqdes para q Junta, falou-se nessa acta e estd. bonito

e estd escrito qLte se ajuda as Associctgdes, desde a minha candidatura o Monte Verde

nunca ntais recebeu apoio, isto tem de.ficar esclarecido, eu quero saber porque razdo?

O que eu venho defender e sendo um cidaddo activo da minha Fregttesia eu acho e

tenho tt certeza que se cada um .fizer o seu aproveitando as soluqdes para q nossa

Freguesia.ficar melhor eu acho que ganhamos todos e ndo andarmos com intrigas, nem

anxeaqas do gdnero que se ouviu, vai haver agora wn lanqantento de unt colega nosso,

um at'tista com grande importdncia nesta Freguesia, o Jos,! Antinio (O Galo), que vai

fazer o lanEamento do seu CD, que houve uma resposta desta Junta dizendo: voc)

apoiott o Marco e apoiou o Miguel Silva Gouveia e o Jos,! Ant1nio vai fazer o

lanqamento do CD que et'a e sentprefoi no Monte, d troca de emails eu posso comprovar

trago na pr6xinta reunido, e vai.fazer o langamento do CD em Santo Ant6nio no Nicos

Burguer eu gostaria de saber porque? Ele e meu amigo, 6 um conterrdneo 6 r.tm freguOs

6 umu pessoa que tem dado e muito a n[vel da ctiltura por esta Freguesia, eu gostaria

de saber? Obrigada

De seguida foi dada a palawa d Presidente da Junta que cumprimentou todos os

presentes e disse:----

"E corn grande prazer que estamos aqti na primeira Assembleia clepois da Aprovaqdo

do Orr;amento parq o novo mandato e eu vou comeqar pelo Jinal, voLt comeQar pelo Sr.
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Marco, a Escola do Tanque ndo estit esquecida este Executivo no anterior mandato ja

solicitava que aquela Escola.ficasse para a Freguesia e eu volto a dizer-lhe o que lhe

disse no Natal em Dezembro, eu tenho pena que quando a Secretaria Regional da

Educagdo queria dividir aquela escola em duas partes, uma parte para.ficar para a

Escola e a outra parte para a Freguesia, tanto que ja estavam a ser realizadas obras

para .fisicamente haver uma separagdo para que os pais sentissem confianqa

relativamente ds criangas que al{ estivessem e tambem para proteger as instittdqdes e

quem estaria do outro lado, lembra-se perfeitamente que houve wna confitsdo pol{ticct,

amedrontou-se as .fan{lias tanto que assim aconteceu que a pr6pria Secretaria da

Educagdo recuou nessa interuengdo, tenho pena que o Sr. Marco na altura ndo se

tivesse juntado a n6s J,mta de Freguesia era a vossa Instituiqdo que ia para la e ett

estava a lutar para o Grupo Folcl6rico MonteVerde ter uma sede na Freguesia do

Monte, infelizmente eu ndo contei com o apoio do Presidente do Grupo Folcl6rico

Monte Verde nessa altura, tanto que assim.foi que infelizmente pela pressdo que os pais

.fizeram a Secretaria da E&tcaqdo teve de terminar esta intervenqdo, perdemos essa

oportunidade, a escola manteve-se como escola apesar de haver poucas criangas e neste

momento estd fechada, como eu disse em De:embro a Secretaria Regional da Educagdo

estd a precisar daquele espaqo e vai usar durante ntais algum tempo, mas a Jwtta de

Freguesia tambem ja esta a reclamar aquele espaQo para actividades, posso dizer

publicamente que eu pr1pria lutei para que o Grupo Folcl1rico Monte Verde tivesse

uma sede na Freguesia do Monte e infelizmente quando aconteceu esta situaqdo o Sr.

Marco ja era Presidente do Grupo e ndo veio a ptiblico defender, porque era voc€ que

ia para la com as pessoas que pertenciam ao Grupo Folcl1rico Monte Verde, erq o

Gntpo Folcl6rico e o Teatro Amador do Livramento e infelizmente as institttigdes pelas

quais n6s estdvamos a lutar para terem a sua sede, ndo vieram a pilblico dizer aos pais

que estavam com a Junta de Freguesia, nds sotnos pessoas sdrias e ndo vatnos p6r em

causa a seguranQa dos vossos filhos, antes pelo contrcirio vamos trabalhar em equipa a

Jwtta da Freguesia, a Escola, os Professores para dar outra formagdo para os vo.ssos

.filhos ganharent outras compet1ncias, inJblizmente Sr. Marco ndo ot:i quando
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aconteceu esta situaQdo politica voc| vir a pilblico dizer sou eu; isto e s6 para dizer que

ndo estott a perseguir ningudm nem nenhum Grupo;-

Segunda situaqdo: O apoio ao Grupo Folcl6rico Monte Verde, tenho eu pena, que se

calhar tqmbdm ndo disse aqui aos seus colegas de equipa, mesmo quando.fbi da sua

candidatura, ou mesmo antes da candidatura a tal Presidente que ndo deJende o Grupo

Folcl6rico Monte Verde, quando vocA queria levar o seu Gntpo por exemplo d Rilssia

em plena pandemia e eu preocltpada com a segur(tnqa inclusive dos seus pais eu falei e

disse que a seguranEa das pessoas que tinham mais idade apesar de terem a vacina era

muito importante a segLu'anQa e a responsabilidade de levar o Grupo para a Rtissia em

plena pandemia, mas vocl queria ir d Russia e eu preoatpada pedi uma reunido

presencial com o Sr. Secretdrio Regional da Salide pqra ver se ele com qs informaEdes

qr,te tinha conseguia demov)-lo destu deslocaqdo e.felizmente assim aconteceu.

Diga-nte urna coisa que actividades a Jtmta de Fregttesia tem.feito para pedir o apoio

do Grupo Folcl6rico Monte Verde? Eu vott dar-lhe um exemplo n6s mandamos um

emcril para nos ajudarem na ediqdo do Presepio Comunitdrio, infelizmente ndo

obtivemos resposta, mandamos outro email para participarem no Concurso de Natal

das Arvores Ecologicas tambdtn ndo obtivernos resposta, nunca mais receben'tos un1

pedido de apoio ao Gntpo Folcl6rico Monte Verde, ati d actualidade.-----

Esta semana recebemos um pedido do Grttpo Folcl6rico Monte Verde, para um

transporte, voc€ quer dar a ideia que n6s estamos a deixar de parte o Grupo Folcl6rico

Monte Verde e isso ndo corresponde d verdade,.face a estes dois convites em que n6s

ndo obtivemos resposta, quando estivemos agora a organizat'o Monte do Imperador de

facto ndo mandamos corrite, entdo se nos mandamos convites para duas iniciativas da

Junta de Freguesia, o Grupo ndo nos da qualquer resposta nem para dizer qr,te ndo tem

possibilidade de participar, se voc€ estivesse no meu htgar o que .fazia? Pensava o

Grupo ndo estd disponivel, ndo queira dizer Sr. Marco Mendonga, que n6s estamos a

perseguir porq ue ndo estamos. -----------

Relativamente d situaqdo do Sr. Josd Ant\nio isto das intrigas e ameaQas de certeza

que ndo.fbi da minha pessoa nem do meu execLttivo, de./acto n6s recebemos o pedido
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do filho do Sr. Jos6 Antonio para voltar a realizar este evento, mas ao contrdrio daquilo

que o Sr. Marco estd a transmitir, eu ndo.fiz intrigas, ndo.fiz ameaQas, s6 coloquiei duas

quest\es ao representante do Sr. Jose Antonio - primeira questdo: tem autorizaqdo da

Cdntara para reali:ar o evento? Nunca em tempo algum nestes anos todos a Junta de

Freguesia tratava desta situagdo, o Sr. Jose Ant1nio ia sentpre d Cdmara e tinha as

devidas autorizaqdes, a Jrmta de Freguesia o que .fazia era apoiar a parte da

participagdo do programa de rddio, mas digo-lhe mais no ano anterior d pandemia n6s

ainda tiveruos uma outra despesa que ndo estavamos a contar, porque o Sr. Josd

Ant6nio tinha-nos dito que tinha o apoio da Cdmara Municipal do Fwtchal do Eng."

Miguel Gouveia para ter o palco, as cadeiras e som e infelizmente o evento jd estava na

rua e n6s htnta de Freguesia tivemos que sttportar tttdo isso, isto e o que acontecett o

que e dito ldfora... tambdm vi na altura da campcutha situaqdes de pessoas a dizerem

que eu.fiz ou disse coisas que em tempo algum.fiz ou disse, o que eu perguntei.foi: .ld

t,im a autorizagdo da Cdmara todos sabem que 6 preciso autorizaqdo para a ocupagtio

da via priblica e mais eu tambem perguntei; t2m autorizagdo da Direcqdo Regional de

Satide,.foi isto qLte eu disse ao representante do Sr. Josd Ant6nio.--

N6s hmta de Freguesia estamos a organizar o evento Monte do Imperador, e no caso

da Satide jd temos a autorizagdo da Direcqdo Regional de Saude, com estas coisas ndo

se brincam, ndo venham dizer que n6s estamos a ameaQar eu fico contente por o Sr.

Josi Ant6nio fazer este evento nos Nicos Burguer ele atd estci protegido porque tem uma

entidade que estd a suportar o evento"

Respondendo d questdo colocada pela Vogal Luisa Pestana, disse:------

"E verdade no Caminlto das Lajinhas, as acdcias sdo privadas, ndo cresceram agora

jd v\m do anterior mandato das pessoas que sairam agora da Cdmara Municipal do

Funchal, liberada pelo Eng." Miguel Gouveia, mas logicamente estanxos a tratar a ver

se atravds da atual Vereaqdo se conseglte resolver, relativamente ds lontbas n6s tentos

conhecimento o meu colega Agostinho Baptista, ja esteve la com o Sr. Eng." da Camara

porque de facto aqtilo preocLtpct quem passa uli de carro, entretanto o Sr. Eng."

garantiu que com os conhecimentos ticnicos que tem estd em seguranea, esta 6 uma
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situaqdo que jd vem de trits, jd se passaram oito anos mas 6 uma situaqdo que a Cdmara

Municipal do Funchal esta ao corrente.-----------

No que diz respeito ao Caminho dos Saltos qLtase em toda a sua extensdo concordamos,

esta./bi mna das razdes que as pessoas estqvanl agastadas com a anterior Vereaqdo que

esteve oito anos na Cdmara Municipal do Funchal e na expectativa que nestes proximos

quatro artos seja reparado. Relativamente ao polidesportivo e certo que a cobertura

dava jeito, n6s estamos a trabalhar noutro projecto, que prefiro ndo falar ainda porque

ainda esta nwna situagdo preliminar eu pr6pria estive a assistir ao.fogo-concelho dos

Escoteiros no domingo passado estava um mar de gente e in/blizmente choveLt

torrencialmente e.foi preciso ir para o pavilhdo do Colegio do Infante, Ete 6 o plano B

que esta Freguesia tem.

Em relaqdo ao cabazfamiliar o que n6s pedimos sdo os rendimentos das pessoas, o IRS

- nota de liquidagdo, os contprovativos do rendimento do agregado fantiliar e em

.fungdo da tabela que estd no Regulamento 6 atribu{do um valor, ndo sai um c|ntimo da

Junta de Freguesia sem os comprovativos que a lei exige

No referente ao MIUT posso dizer qtte 6 mesmo um orgulho 6 um trabalho deste

exectttivo e tem ntuita adesdo, a Junta de Freguesia dd o seu apoio para a realizagdo

deste evento desde a primeira edigdo.

- Em relagdo ao espaQo do Centro Interpretativo da EstaEdo do Caminho de Ferro 6

uma sugestdo, se calhar a pr6xima Assentbleia em vez de ser cd pode ser noutro espaEo

da Freguesia mais antplo onde a prdpria populaqdo possa estar nmis presente.

- No que diz respeito dsfloreiras ja.falavamos no outro mandato, ndo.foi executado pelo

anterior executivo camardrio vamos contirutar a insistir, vou colocar esta situagdo ao

senhor vereador, Dr. Bntno Pereira.---

- Relativamente ao protocolo com a ASA, entrego agora uma crSpia a cada lfder de cada

gtltpo com assunto na Assernbleia, ndo falei antes porque n6s tivemos a Assentbleia no

dia l0 de Dezembro e o protocolo foi assinado a I7 de Dezembro, no fundo o protocolo

vem colocar por escrito uma prdtica, oLt seja a ASA recebe o apoio financeiro para

ajttdar as.fatnilias na recuperaqdo das suas casas o qLte para n6s 6 muito importante
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porque temos sempre pessoas para ajudar para melhorar as condiQdes da sua

habitaqdo, no .fundo o que e.feito 6 a Junta de Freguesia identi/ica como jd identificou

no passado quais as pessoas que ftm carincias para melhorar a sua habitaqdo e faz a

recolha dos docmnentos necessdrios para essa candidatura, a ASA ndo entrega

qualquer valor monetario d Junta de Freguesia, a Junta s6 serue de intermedidria entre

apopulaqdoeaASA

- No que diz respeito d limpeza da Rua Primeiro de Maio vamos estar atentos e voltar

a.fazer a participagdo na Cdntara Municipal do Funchal, tamb,im em relaqdo ao tnuro

junto d Estrada Padre Carlos Jorge Faria, n6s tentos conhecimento o Sr. Agostinho

Baptista, esta em artiailaqdo com o Dr. Bruno Pereira, esta 6 uma situaqdo que jd se

arrasta do anterior executivo camqrqrio e neste momento a ideia deste exeuftivo

camardrio Ltma vez que os proprietarios ndo estdo a realizar a intervengdo a Cdmara

Municipal do Funchal vai procedet'd intentenqdo.-----

-No que diz respeito ao estacionamento do Miradow'o jd falamos 6 uma preocupagdo

para este mandato.

- Relativamente aos CTT o que pudemos ver e que a Freguesia do Monte ndo tem os

CTT, jd estdo localizados no Supermercado Regional com o qual n6s trabqlhamos no

dmbito do apoio qlimentar aos nossos.fregueses, pela prefer1ncia dos mesmos devido d

sua localizagdo, atd n6s termos um novo posto na nossa Freguesia ndo esta mal situado

mas n6s ndo nos vamos contentar com esta situaqdo.--

Por fim a Sra. Presidente alertou o Vogal Marco Mendonga para o facto do email

dirigida a esta Junta de Freguesia a solicitar apoio ao Grupo Folcl6rico Monteverde ndo

dizer para onde era o transporte solicitado

De seguida o Sr. Presidente da Mesa, tomou a palavra para dar continuidade aos

trabalhos para entrarmos no:

3. Periodo da Ordem do Dia.----

3.1. Informagf,o da Presidente de Junta.-

Tomou novamente apalavra a Sra. Presidente para dizer que:--------

- Ndo tinha nenhuma questdo a acrescentar, que na primeira parte do m1s de Dezerubro
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.foram as actividades de Natal, o Concurso clas Aruores de Natal Ecol6gicas, o Presepio

Comunitdrio, a atribtdgdo de Cabazes de Natal, o Mercadinho com a participaqdo com

iniciativa propria do Grttpo de Teatro Amador do Livramento que se jttntaram a n6s,

tambem apoiamos o Pres,lpio do Curral dos Romeiros, a qssinatura do protocolo entre

a Junta de Freguesia e ct ASA e ainda o acompanhamento das obras do Cantinho das

Lajinhas, a cargo do munic[pio do Funchal e solicitado pelo executivo desta Junta de

Freguesia.

Quero tambdm Jazer umo ressalva relativamente ao Monte do Imperador, nos como

executivo sentimo-nos muito orgulhosos quanto ao Programa, neste momento estd a

decorrer o Centenario da Morte do Beato Carlos e felizmente cada vez mais as

entidades estdo a se aperceber do potencial turfstico, olt seja o turismo religioso que a

figura do Beato Carlos tem, A Regido tem um nicho de turismo religioso para explorar.

Infelizmente ndo se conseguiu.fazer o evento que estava agendado por causa do mau

tempo, .ficou reagendado para o dia 22 de Maio, vamos fazer no Caminho das Tilias

porque como o Governo Regional ja esta a fazer a recuperaqdo da Quinta Jardins do

Imperador que d outro polo de atracgdo da Freguesia, o Sr. Secretdrio do Turismo e

Cultura langou o desafio d Junta de Freguesia e n6s vamos envolver varias quintas

neste evento e vamos terminar com um concet'to no adro da lgreja com o Banda

Municipal os Artistas"

O Sr. Presidente da Mesa tomou a palavra para passarrnos ao ponto:-----

3.2. Apreciagio e votagio dos documentos de prestagio de contas do ano de 2021'

Tomou novamente a palawa a Sra. Presidente para dizer que:--------

Como consta dos documentos que estdo na posse de todos os Vogais, "A Conta de

Ger6ncia da Junta de Freguesia referente ao perlodo decorrido de um de janeiro a trinta e um

de dezembro do ano dois mil e vinte um, cujas receitas apresentam um valor de trezentos

quarenta sete mil, setecentos e cinquenta quatro euros e quarenta e um cdntimos

(347.754,41€), sendo: duzentos oitenta mil, novecentos e noventa e tr6s euros e dois c6ntimos

(280.993,02€), de receitas orgamentais correntes, e quarenta e cinco mil euros (45.000,00€),

de receitas de capital e dezasseis mil, quatrocentos e dezasseis euros e vinte nove cOntimos

(16.416,29€), do saldo da Ger6ncia anterior. As despesas no valorde trezentos e onze mil,
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duzentos e quarenta euros e quarenta e um cCntimos (311 .240,41€1. O total de entradas das

Operagdes de Tesouraria em 2021totalizou (5.345,10€), (cinco mil, trezentos e quarenta cinco

euros e dez c6ntimos) e saidas de cinco mil, trezentos e quarenta cinco euros e dez c6ntimos

(5.345,10€), transitando como saldo de execugdo orgamental a importdncia de trinta e um

mil, cento e sessenta oito euros e noventa c6ntimos (31.168,90€) para a Ger6ncia seguinte e

em operag6es de tesouraria um saldo de zero euros e zero c€ntimos (0,00€).

O Sr. Presidente da Mesa colocou d votagdo a Apreciagdo e votagdo dos documentos de

prestagdo de contas do ano de202l

Oito votos a favor da Coligagdo Funchal sempre i Frentes (PPD/PSD-CDS/PP) e cinco

absteng6es (sendo uma do Bloco de Esquerda e quatro do PS) e zero votos contra -
Aprovada

De seguida o Sr. Presidente da Mesa tomou apalawa para passarmos ao ponto:--------

3.3. Apreciagflo do Inventirio da Junta.-----

No uso da palawa a Sra. Presidente disse que em relagdo ao invent6rio 6 o que consta

nos documentos que estdo na posse dos presentes e que os itens adquiridos foram

catalogados por anos, assim 6 dado verificar o que foi adquirido no ano anterior.-------

Passou-se de seguida ao ponto:--

3.4. Apreciaqilo e Votagio da 1" Revisio do Orgamento de2022.

Tomou novamente a palawa a Sra. Presidente para dizer que

- "Houve um saldo do que ndo foi gasto no ano passado no valor de 3I.168,90€ (trinta

e um mil cento e sessenta oito euros e noventa c4ntimos e que transitou para este ano,

o que n6s .fizemos .foi colocar esse valor em despesas de capital no montante de

9.900,00€ (nove mil e novecentos euros) ou seja para a realizaqdo de obras, sendo os

restantes 21.268,90€ (vinte e Ltm mil duzentos e sessenta e oito ettros e noventa

c€ntintos) para despesas correntes, voltatnos a reforgar o apoio ds escolas, o que as

escolas mais nos pediam era relativamente ao transporte, com a pandemia dimirudu

bastante e agora voltaram a pedir o nosso apoio.

A Vogal Maria Assungdo Bacanhim da Silva, pediu a palavra e disse:----
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Que na sua apreciagSo das contas de 2021verif,icou que no apoio de bens alimentares

tamb6m sobrou dinheiro e perguntou i Sra. Presidente se tem menos pessoas a pedir

apoio alimentar?

Ao que a Sra. Presidente respondeu:

" Qru o que acontece 6 que o valor para o apoio alimentar.foi reforqado, no final do

ano cresceu esse valor e este ano ja estamos a incluir essa mesn a verba"

Neste momento o Sr. Presidente de Assembleia colocou ir votagdo a Apreciagio e

Votaqdo da 1u Revisdo do Orgamento de 2022.--

Oito votos a favor da Coligagdo Funchal sempre i Frente (PPD/PSD/CDS/PP) e cinco

abstengdes (sendo uma do Bloco de Esquerda e quatro do PS) e zero votos contra -
Aprovada

Antes de dar por encerrada a Assembleia os Vogais Jos6 Gabriel Pereira Oltvetra e a

Maria Assungdo Bacanhim da Silva, relembraram que devia ser entregue uma copia do

novo regulamento com a alteragdo ao artigo 9'(Actas) o qual passar6 a vigorar com a

seguinte nova redacgdo : --------

Artigo 9'(Actas)

1 - Em cada reuni6o, antes de iniciar a ordem de trabalhos 6 aprovada a acta da sessdo

2 - De cada reunido 6 lawada uma acta que ser6 enviada por email em formato de PDF

a todos os membros que estiveram presentes nessa Assembleia com a anteced0ncia

minima de oito a dois dias em relagdo drealizagdo da Assembleia seguinte.--------------

3 - Cada reunido dever6 conter o resumo do que de essencial nela se tiver passado,

indicando designadamente, a data e o local da reunido, a mengdo dos membros presentes

e ausentes, as decis6es tomadas e forma e o resultado das respectivas votag6es e o facto

da mesma ter sido aprovada.-

4- As actas sio lavradas pelos secret6rios da mesa e postas i aprovagdo de todos os

membros no inicio da reunido seguinte, sendo assinadas ap6s aprovagdo pelo Presidente

e por quem a lavrou.--
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia deu por enceffada a sess6o,

pelas vinte horas, da qual foi lawada 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

J Barradas

A Primeira Secret6ria da Assembleia

Maria ClaraVieira Gama
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