
/REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

ATA NUMERO cII.Ico DA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO MONTB

DE VINTE E OITO DESETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

Aos vinte e oito dias do m6s de Setembro 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 n0mero cento e oitenta
e dois, Monte, Funchal, reuniu ordinariamente a Assembleia de Freguesia do Monte, nos termos do
disposto no n0mero um, do artigo onze, da lei setenta e cinco, de doze de maio de dois mil e treze, com
a seguinte ordem de trabalhos:------------
1. Perlodo de lntervengSo do P0blico---
2. Periodo Antes da Ordem do Dia----
2.1. ApreciagSo e votagSo da ata da sess6o anterior
2.2. Assuntos de Interesse da Freguesia
3. Perlodo da Ordem do dia---
3.1. lnformagSo da Presidente da Junta
3.2. lnscriqSo no seguro dos eleitos da Assembleia de Freguesia
3.3. ApresentagSo e votagdo da segunda revisSo orgamental--------------
3.4. Consulta aos membros da Assembleia da Freguesia para a elaboragSo do orgamento para o ano
de
Presidiu d sessdo o Presidente da Assembleia, Jos6 Manuel Machado Barradas, sendo secretariado
pelo segundo secret6rio, Franciscode Sousa Gongalves e a vogal, C6tia lsabel Viveiros.Estiveram
presentes os senhores vogais: Marco Nuno Figueira Mendonga, Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, Ana
Luisa Martins Pestana Lopes, N6lio Manuel de Jesus Moura (em substituigSo de Omar da Gama da
Gama), do PS; R0ben Pereira deOliveira, MarcoVicente Ferreira deGouveia, Carla Cristina Freitas
Vieira SerrSo, Antonio Jos6 Freitas (em substituigSo de Maria Clara Vieira Gama) e JoSo Paulo de
Freitas Ferreira da ColigagSo Funchal Sempre d Frente (PPDiPSD-CDS/PP) e Maria AssungSo
Bacanhim da Silva, do Bloco de Esquerda.------------
Estiveram presentes os membros do executivo da Junta de Freguesia, Maria ldalina Fernandes da
Silva, Agostinho Freitas Baptista, Filipa lsabel Martins Azevedo, Teod6sio Miguel Gouveia Faria e Maria
Elisabete Freitas Gois Pinto
Verificadas as condig6es, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu a boas vindas e
deu inicio aos trabalhos

1. Perfodo Antes da Ordem do Dia.

N5o houve inscrig6es

2. Periodo Antes da Ordem do Dia---
2.1. ApreciagSo e votagio da ata da sessio anterior
- A ata da sessSo anterior foi Aprovada - com votos a favor de todos os presentes d excepgSo de 2
absteng6es - uma da coligagSo Funchal sempre d Frente e uma do Partido Socialista - tendo ambos
declarado a sua abstenqdo por n6o terem estado presente na sessdo anterior
2.2. Assuntos de lnteresse da Freguesia--------
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lnscreveram-se os vogais: Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, Maria AssungSo Bacanhim da Silva e Marco
Nuno Figueira Mendonga
Foi dada a palavra ao vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, que ap6s cumprimentartodos os presentes

comegou a sua intervengSo por falar do beco das escadinhas, na zona da Corujeira, referiu que uma
vez que o muro 15 existente colapsou, este torna o seu acesso e trdnsito mais diffcil impedindo
igualmente o correto escoamento das 6guas pluviais, uma vez que a levada ficou coberta. Acerca do
muro disse que este j6 estava sinalizado h6 mais tempo mas que n6o foi feita a sua manutengSo. O
vogal relevou a sua preocupagSo com o estado da situagdo uma vez o tempo de chuva estar a
aproximar-se. ----------

Em seguida, o vogal referiu que em outros concelhos perif6ricos d freguesia, encontra floreiras e
canteiros pintados, o que no seu entender, deveria ser feito tamb6m no Monte. Disse que 6 por uma
questSo de apresentagSo e est6tica, reforgou a ideia que a cdmara municipal deve agilizar esta
questSo uma vez se tratar de uma intervengEo simples
Prosseguiu, agora referindo-se aos terrenos adjacentes ao Hospital dos Marmeleiros, onde verificou
que os propriet5rios foram j6 notificados, uma vez que os terrenos junto ao ediffcio estSo jd resolvidos,
ressalvou no entanto, que a zona abaixo do Hospital continua sem ser intervencionada, mostrando a
sua preocupagSo devido ao perigo de inc6ndios naquele sitio
Terminou a sua intervengSo, direcionando algumas quest6es d Presidente da Junta:-------------
"Qua,s s6o os valores de apoios pagos ao Grupo Folclorico Monte Verde e quantas vezes solicitou
ao grupo para atuar na freguesia
"Porqul que o referido grupo n6o fez parte da animag1o dos dras 14 e 15 de
Foi dada a palavra d vogal Maria AssungSo Bacanhim da Silva, que ap6s cumprimentar todos os
presentes comegou por referir:-
Comegou a sua intervengSo dizendo que a marcagSo da reuniSo foina data mais oportuna, uma vez
que na semana transata verificou que o muro da rua Padre Jorge foi j6 arranjado, sendo no seu
entender um arruamento importante para os residentes daquela zona. Em seguida quis chamar d
atengSo para a limpeza das ruas por parte da cdmara municipal. Exemplificou, em refer6ncia d sua
chamada de atengSo acerca da rua 1a maio na sessSo anterior, que j5 solicitou aos servigos
municipais, n5o tendo nada se alterado em relagSo d manutengSo da mesma. Terminou, pedindo que

o tratamento de cada rua seja o mesmo, de modo que possam estar nas devidas condig6es.

De seguida foi dada a palavra ao Vogal Marco Nuno Figueira Mendonga, que comeqou por agradecer
as perguntas acerca do grupo folcl6rico por parte do seu colega de bancada. Continuou, referindo
que a recolha de lixo por parte da cdmara municipal 6 deficit6ria e que sente que os becos da
freguesia nio estSo devidamente limpos. Prosseguiu a sua intervengSo, questionando
"Qual o critdrio para a atribuigdo dos apoios ds associagdes da freguesia?'-
"Qual o ponto de situagdo da Escola do Tanque?
Foi dada a palavra d Presidente da Junta no sentido de corresponder ds questOes levantadas pelos
presentes
Depois de cumprimentartodos os presentes, as suas primeiras refer6ncias incidiram sobre a questSo

levantada pelo vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, em relagSo ao muro do beco das escadinhas na

Corujeira, tendo dito que esta ndo 6 uma situag6o que esteja esquecida, mas que, no entanto, ainda
ndo foi possivel resolver. Em relagSo d pintura das floreiras, referiu que o atual executivo camardrio
est6aprocederdpinturaearranjodosmuros,canteirosefloreirasportodaacidadeequeafreguesia
est6 no pr6ximo seguimento de 6reas a serem intervencionados. No mesmo tema, a Presidente quis
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chamar a atengao para um muro abaixo do miradouro (no sentido para a Longueira) que estava a

provocar risco para os residentes e que nesse sentido foi o atual executivo municipal avangou com o
seu devido arranjo de modo a salvaguardar a seguranqa dos moradores. Em relagSo aos terrenos
junto ao Hospital dos Marmeleiros, disse que esta 6 uma situagSo que j5 existe h6 mais de 20 anos
e que a persist6ncia tem de existir de modo que se possa solucionar
Em relagdo ds quest6es feitas pelo vogal Marco Nuno Figueira Mendonga, a Presidente referiu que

a escolha da animagSo foi decidida de modo a representar o mais fielmente o "tradicional" e que

igualmente n6o foi convidado nenhum outro grupo folcl6rico. A opgSo foi distribuir pelos tr6s palcos

de animaqSo conjuntos tradicionais de despiques. Em relagSo d banda filarm6nica convidada - de
modoa recuperar uma antiga tradigSo - optou-se que esta fosse itinerante ao inv6s de estar fixa no

coreto. Relativamente ds quest6es levantadas pela vogal Maria Assungdo Bacanhim da Silva, a
Presidente comegou por referir que o muro da rua Padre Jorge estava a aguardar solugdo h5 mais
de 3 anos, ressalvando que foi no atual executivo camar6rio que finalmente se conseguiu
intervencionar aquele arruamento. No que toca d limpeza das ruas, a Presidente disse que a
informaq6o que lhe 6 passada pelos servigos de salubridade municipais 6 que est6o em processo de
contrataqSo de mais funcion6rios e de novos equipamentos de modo a conseguir aumentar e tornar
a resposta melhor a aquela que 6 dada no momento com os atuais meios. A Presidente exemplificou
esta mesma apostano melhoramento dos meios ao referir a lavagem das ruas da cidade a que se tem
procedido.

Acerca da questSo da n6o atribuigSo de apoio ao Grupo Folcl6rico Monte Verde, verificou-se pelo

facto de n6o ter chegado qualquer pedido aos servigos da Junta, d imagem da pr6tica deste executivo,
todos os apoios sdo exclusivamente atribuidos em fungSo da necessidade que 6 requisitada.------
A Presidente prosseguiu o esclarecimento das quest6es, fazendo refer6ncia agora d questSo da

limpeza dos becos e veredas, explicando que esta 6 feita pela empresa Montllias em circuito pela

freguesia e que muitas vezes a velocidade a que a erva cresce 6 superior d velocidade do servigo, e
que de modo a conseguir atender a esta situagio 6 reforgada a m5o de obra disponivel
A Presidente terminou, falando da Escola do Tanque, referindo que os servigos do desporto escolar
jd se encontram 16 instalados e que igualmente se est6 a proceder d preparagSo da sala destinada d

Junta de Freguesia de modo que outro tipo de iniciativas se possam realizar lA

O vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, interveio novamente questionando se realmente as ruas s5o
lavadas, dando o exemplo da goma que cai das Srvores na Avenida Arriaga e que suja todo aquele
espago, n6o tendo verificado a sua limpeza. Continuou agora referindo-se d erva que est6 a crescer
junto d salda do parque de estacionamento para a estrada regional, tendo o mesmo dito que tem de
existir uma solugSo, uma vez se tratar de uma m6 imagem para os visitantes.-

Terminou a sua intervengSo, falando acerca da m6 conduta e contra-ordenaqSo com que se deparou
por parte do condutor de um camiSo afeto ds obras junto ao hospital Dr. JoSo Almada
O vogal Marco Nuno Figueira Mendonga interveio de seguida para referir os v6rios tipos de

espet5culo que o Grupo Folcl6rico Monte Verde realiza, que no seu entender v6o de encontro d

tradigSo da freguesia do Monte e se enquadram no arraial.-
A Presidente teve a palavra novamente para responder ds quest6es finais. Remeteu a quest6o da

erva na rua D.Carlos I para a falta de meios suficientes por parte da c6mara municipal, referindo que

esta 6 uma questSo que j6 se vem verificando h6 alguns anos. Comentou a falta de civismo referida
pelo vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira dizendo que 6 responsabilidade da empresa respons6vel
pela empreitada e que deve imperar o bom-senso.----------
Fez ainda referOncia que novamente a escolha da animagSo do arraial 6 pura opgSo do executivo e
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tem como objetivo tornar o mais tradicional posslvel
Em conclusSo e em resposta a uma interpelagSo por parte do vogal N6lio Manuel de Jesus Moura
acerca dos apoios ao Grupo Folclorico Monte Verde, a Presidente reiterou que a junta mant6m-se
atenta e disponlvel para corresponder ds necessidades de apoio das associag6es da freguesia
sempre que estas o requisitem

3. Periodo da Ordem do dia
3.1. lnformagio da Presidente da Ju
A Presidente da Junta teve novamente a palavra e comegou por referir no seguimento do ponto
anterior - exemplificando - que atribuiu recentemente d Casa do Povo do Monte e ao Grupo de
Escuteiros - 159 apoios em resposta aos devidos pedidos que estes realizaram
J6 em referdncia d habitual informagSo prestada, a Presidente comegou por falar do Monte de
ClSssicos ter sido feito num novo formato aliando o roteiro gastron6mico do ano transato mas
alargando nesta edigdo a todos os visitantes da freguesia.
De seguida referiu os apoios dados ds tr6s par6quias do Monte para a realizagSo das suas
festividades, falou dos apoios de bens alimentares aos fregueses mais necessitados.----------
Falou da proposta submetida ao orgamento participativo para a colocaqio de um relvado sint6tico no
polidesportivo, dizendo que as votaq6es ndo corresponderam ao que era esperado apesar da
insistdncia que o executivo fez.
Acerca dos passeios realizados pela Junta de Freguesia tanto a Cdmara de Lobos como ao
Campan6rio, disse ter contado com mais de cem pessoas e uma boa oportunidade de proporcionar
momentos de lazer aos fregueses.---------
Em resposta a uma interpelagSo por parte da vogal Maria AssungSo Bacanhim da Silva sobre o
terreno do Sr.Cassiano e sobre o posto de CTT na freguesia (quest6es que transitaram da reuniSo
anterior, a Presidente ressalvou que espera ter o posto dos correios j6 em funcionamento no infcio
do pr6ximo ano, no que toca ao terreno do Sr.Cassiano, afirmou que esta 6 uma situaq6o que
continua atenta e no sentido de pressionar de modo que se chegue a uma solugdo
O vogal Ant6nio Jos6 Freitas pediu a palavra ao Presidente da Assembleia no sentido de afirmar que
teve a oportunidade de verificar que na sua zona de residdncia, nomeadamente entre o Largo do
Miranda e o Curral dos Romeiros a limpeza est6 agora - com este executivo camar6rio - a ser feita
adequadamente e que, era algo que n6o se verificava durante algum tempo com o anterior executivo.
3.2. lnscrigio no seguro dos eleitos da Assembleia de Freguesia.
O Presidente da Mesa da Assembleia relembrou e pediu aos elementos que estavam a faltar
completar a devida inscrigSo no seguro atribuido aos membros da assembleia, que o fizessem com
a maior celeridade posslvel.
3.3. Apresentagio e votagio da segunda revisio orgamental
Teve a palavra a Presidente da Junta de Freguesia, que esclareceu que esta revisSo orgamental
deve-se ao valor que as freguesias recebem proveniente do orgamento de estado ter tido uma
alteragSo derivada da atualizagSo dos n0meros demogr6ficos dos Censos de 2021
Prosseguiu dizendo que este valor serS derramado no orgamento da freguesia entre a aquisigSo de
servigos e transfer6ncias correntes.
A revisSo orgamental foi posta d votagSo tendo sido Aprovada por unanimidade
3.4. Consulta aos membros da Assembleia da Freguesia para a elaboragio do orgamento para
o ano de2O23--
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O vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira interveio, dizendo que no seu entender este tipo de consulta
deveria ser feita noutro formato (reuniSo especifica) fora da assembleia de freguesia, tendo sido
apoiado pela vogal MariaAssungdo Bacanhim da Silva, do Bloco de Esquerda.------------
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia, Jos6 Manuel Machado Barradas, deu entSo
por encerrada a reuni6o de Assembleia pelas 20.30 horas, da qual foi lavrada a presente ata que depois
de lida ser6 assinada pelo Senhor Presidente da Assembleia e, por mim, Segundo Secret5rio da
Assembleia de Freguesia que a redigi e a subscrevo

O Presidente da Assembleia

chado Barradas

O Segundo SecretSrio da Assembleia

Fran de VES
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