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ATA NUUNNO SETE DA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO MONTE

DE VINTE E NOVE DE ABRIL DE DOIS MIL EDEZANOVE

e\,2

Aos vinte nove dias do mds de Abril de dois mil e dezanove, 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, 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. Perfodo de lntervengSo do P0blico;

2. Periodo Antes da ordem do dia;

2.1. ApreciagSo e votagSo da ata da sessSo anterior;

2.2. Assuntos de lnteresse da Freguesia;

3. Periodo da ordem do dia;

3.1.lnformag6o da Presidente da Junta;

3.2. ApreciagSo e votagSo dos documentos de prestagSo de contas do ano de 2018; _
3.3. ApreciagSo do lnventdrio da Junta;

3.4. ApreciaESo e VotagSo da 1a RevisSo do Orgamento de 2019;

3.5. ApreciaESo e votagSo da proposta de ratificagSo do ato da Junta de Freguesia em

isentar as taxas, nas autenticag6es de fotoc6pias dos cart6es de cidadSo, dos estudantes

universitdrios, para efeitos de subsidio de mobilidade.

Presidiu d sessSo o presidente, Jos6 Manuel Machado Barradas, sendo secretariado pela

primeira secretdria da mesa de Assembleia, Maria Clara Vieira Gama e pelo segundo

secret6rio, David Peter Freitas Silva.

Estavam prese

Jos6 Gabriel Pereira de Oliveira, Omar da Gama da Gama, Maria AssungSo Bacanhim da

Silva, Catarina lsabel Nuna Mendes, da ColigagSo Confianga; Pedro Filipe Silva Pereira do

Somos Todos Monte; Marco Vicente Ferreira de Gouveia, R0ben Pereira de Oliveira, Rosa
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Maria de 56 Perestrelo Gouveia, Francisco de Sousa GonEalves, C6tia lsabel Martins

Viveiros, do PPD/PSD

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

Jos6 Agostinho Freitas Baptista, Filipa lsabel Martins Azevedo, Maria Elisabete Freitas

Gois Pinto e Teod6sio Miguel Gouveia Faria.

Verificadas as condiE6es, o Presidente de Assembleia de Freguesia deu inicio d sessSo

dando as boas vindas a todos os presentes, procedendo depois d leitura da convocatoria e

respetiva ordem de trabalhos:

E disse que antes que se iniciasse a reunido fiz6ssemos um minuto de silOncio em

mem6ria das vitimas do acidente ocorrido recentemente na freguesia do Canigo.

1. Periodo de intervengio do priblico;

O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Gil Alves em virtude de uma

proposta por este 0ltimo apresentada.

Assim, no uso da palavra comegou por cumprimentar o senhor Presidente e todos os

membros da Assembleia e do Executivo e que nos dois minutos que lhe eram dados queria

relatar uma situagSo que tem prejudicado desde alguns anos uma moradora que reside no

n0mero 26 da Rua Dr. Vasco Marques, cuja casa fica no encaminhamento duma escadaria

que liga a Rua 1o de Maio d Rua Dr. Vasco Marques. O que aconteceu foi que no dia 21 de

outubro de 2018, o pr6prio notificou a Cdmara Municipal do Funchal atrav6s do "Funchal

Alerta" da situaEso e notificou em simult6neo a Junta de Freguesia da ocorr6ncia que tinha

feito dr C6mara Municipal do Funchal, sendo que a situagSo jd foi verificada pela Junta de

Freguesia, mas que, no seu entender, ultrapassa o Smbito de agSo da mesma

Esta situagSo estd relacionada com a Estrada dos Marmeleiros, pois esta, desde a entrada

da Rua do Professor Virgflio Pereira para baixo ndo tem escoamento de Sguas pluviais e

quando chove a Sgua corre pela dita Estrada dos Marmeleiros at6 que chega d Rua 1o

Maio e deriva para a mesma devido d inclinaESo que a Estrada tem. A Rua 10 de Maio

enche de Sgua e depois drena para a zona mais baixa que 6 exatamente na escadaria.

Acontece que hd uns anos atr6s a Cdmara Municipal do Funchal fez a substituigSo de uma

conduta que estd por debaixo dos degraus, mas esta tem pouca capacidade e a

quantidade de Sgua transborda, pois, a conduta ndo tem capacidade de fluir a Sgua e a
2



3f0

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

Assembleia de Freguesia do Monte

escadaria vira um riacho, pois a 6gua vem toda por ali abaixo, saltando as tampas,

acontecendo isto sistematicamente. Na verdade, as tampas das adufas saltam ao chegar d

Rua Dr. Vasco Marques e a Sgua que vai por ali abaixo, entrando no quintal da vizinha e na

casa da moradora do n0mero 26. O proprio tem estado atento a esta situaESo e, no dia 1

de abril, fez uma nova ocorr6ncia d Cdmara Municipal do Funchal lamentando que desde o

dia 21 de outubro nada tivesse sido feito.

Assim, pediu d Assembleia que de alguma maneira pudesse ter esta situaESo em atengSo

de forma a que esta senhora ndo esteja sujeita ds situaE6es que tem vindo a sofrer

frequentemente em todos os lnvernos

Seguidamente convidou os membros da Assembleia de Freguesia do Monte para entrar na

Rua Dr. Vasco Marques e assim constatar o que estd a acontecer com o pavimento

daquela rua, referindo ser vergonhoso o que tem sido feito pela parte da Cdmara Municipal

do Funchal relativamente d pavimentagSo daquela rua, pois deitaram betSo at6 ao n0mero

12 da dita rua, deixando o resto desta sem betSo que estd assim completamente

esburacada

A Cdmara Municipal do Funchal numa primeira fase deitou, junto d rotunda no final da

referida rua, betSo em metade e, recentemente, deitou mais um quarto de betdo, pelo que

as pessoas se questionam at6 quando isto ir6 continuar desta forma. Como prova do que

estava a relatar o referido Dr. Gil Alves entregou ao senhor Presidente da Mesa c6pias das

ocorrdncias supra relatadas

N5o tendo havido mais nenhuma intervengSo passou-se de imediato ao Ponto 2 da Ordem

de Trabalhos.

2. Periodo Antes da ordem do dia;

2.1. ApreciagSo e votagio da ata da sessSo anterior;

Ndo tendo havido nenhuma intervengSo, o senhor Presidente da Assembleia colocou d

votagdo a ata da sessSo anterior:

Posta a VotagSo, foi aprovada por maioria, com doze votos a favor; uma Abstengdo; zero

votos contra

L
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O senhor vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira pediu a palavra e, ap6s cumprimentar todos

os presentes, referiu trazer d Assembleia um assunto j6 anteriormente trazido, respeitante

a um jardim existente na Ponte da Portada de Santo Ant6nio que era um jardim espetacular

de coroas de Henrique. Disse ndo saber de quem era o terreno, sendo que cortaram as

acScias e o todo o mato, limpando todo o jardim. Acontece que, entretanto, com uma

mdquina que destrufram por completo todo o jardim e este ficou cheio de pedregulhos. Em

contrapartida o jardim ao lado estd todo florido e este infelizmente continua com os

pedregulhos, ou seja, "estraga-se e n5o se reconstr6i o que se estragou"

Lembrou que j5 havia falado deste assunto no ano passado d senhora Presidente da Junta,

mas que mas continua tudo na mesma, o que considera 6 que se deveria chamar d

atengSo o propriet5rio do terreno para que "quem estragou o arranjo e recomponha como

estava", ou seja, fazer a plantagSo das flores porque "n6o 6 para andarmos n6s a pagar

pessoal para arranjar as coisas e os outros a estragar tudo. O propriet6rio tem de repor

como estava".

Seguidamente, foi dada a palavra d senhora vogal Maria AssungSo Bacanhim da Silva, que

disse que o assunto que trazia neste dia d Assembleia vinha ao encontro do assunto

referido pelo Dr. Gil Alves, em que este tinha falado no caso da senhora da Rua Dr. Vasco

Marques em que a 6gua desce e vai ter ld abaixo. Contudo, esta considera que "o

problema mais grave 6 que todas as pessoas que moram na Rua 10 de Maio quando chove

para sairem de casa para apanhar o autocarro t6m de calgar botas de Sgua senSo ndo

conseguem passar. Na verdade, a pr6pria verificou que recentemente uma empresa esteve

a abrir uma adufa com cerca de um metro para escoamento de 5guas, como fizeram em

baixo no jardim do cruzamento entre a Fundoa e Livramento, em que tamb6m ai havia este

problema. E que a dgua que vem da Estrada dos Marmeleiros e tamb6m do arruamento

novo que se abriu, bem como das ruas que se abriram em cima, onde estSo a fazer um

desaterro, 6 que al6m do problema das 6guas causarem transtorno, h6 a lama que

consporca todos os muros de acesso das casas da Rua do 1o de Maio. Nessa rua, vive um

emigrante cuja casa fica quase em frente d sua casa, em que o muro da casa deste ficou

uma l6stima, sendo que quem estd a dar apoio ao referido emigrante j6 realizou uma
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Relativamente ao escoamento de dguas, referiu ter algumas d0vidas se a dita adufa com

mais ou menos um metro ird dar vazdo a toda aquela 6gua. De facto, mesmo que a

quantidade de 6gua seja diminuta, a verdade 6 que quem quer sair da Rua 10 de Maio tem

algumas dificuldades para apanhar a camioneta, apenas tendo como solugSo a utilizaESo

de botas de dgua

Depois, por outro lado, em relaESo ao piso da Rua 10 de maio, acha que a Junta de

Freguesia deverd fazer um offcio dr Cdmara Municipal do Funchal, em relagSo ao asfalto,

no sentido de reparar o mesmo, pois este estd numa lSstima, derivado a grande afluOncia

de cami6es e outros carros pesados que 15 estacionam e dos remendos de alcatrSo que

foram sido feitos ao longo do tempo

Sucessivamente, foi dada a palavra ao vogal R0ben Pereira de Oliveira, que trouxe d

Assembleia um assunto que j6 trouxe anteriormente quanto ao "Kiss and Ride" junto ao

Col6gio D. lnfante. lsto porque tem la uns ferros para os carros ndo conseguirem

estacionar e os mesmos n5o estSo sinalizados, acreditando que dia menos dia haja

problemas, at6 porque basta algu6m vir desatendo na condugdo que ndo vO os ditos ferros.

Dada a palavra ao senhor vogal Pedro Filipe Silva Pereira o mesmo alertou para uma

situagSo, que apesar de dizer respeito a terrenos privados, considera ser perigosa,

designadamente na subida da Estrada das Babosas em que h6 eucaliptos de grande porte

queimados a tombar para a estrada e sendo aquela zona com pouca capacidade de

desvio, deixou assim o alerta d Junta de Freguesia para tentar arranjar uma solugSo para

este problema, sabendo que os terrenos sdo privados e aESo ser6 sempre limitada

Findas as interveng6es dos vogais foi dada a palavra d Sra. Presidente da Junta para

responder ds quest6es supra expostas, comegando esta por responder d primeira questSo

colocada quanto ao terreno existente junto d Ponte da Portada de Santo Antonio, dizendo

que como sabem era a Junta de Freguesia quem assumia a limpeza daquele jardim,

entretanto, o que aconteceu foi que o proprietdrio do terreno a montante daquele espago foi

contactado pela C6mara Municipal do Funchal no sentido de fazer a limpeza do mesmo,

sendo que depois alegou e provou que afinal o terreno dele vem at6 c6 abaixo, portanto,

aquele terreno onde antigamente a Junta da Freguesia fazia o jardim ndo 6 p0blico, sendo
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Esta questSo foi inclusive tratada por um colega da Junta de Freguesia, o senhor

Secret6rio Agostinho Batista que esteve na Cdmara Municipal do Funchal com os t6cnicos

camardrios para verificar se de facto o que o dito proprietdrio alegava era verdade, tendo

sido comprovado que sim. "Estamos assim na esfera privada e como podem constatar no

lado esquerdo o jardim mant6m-se e no lado direito, infelizmente, estd naquela condiESo,

sendo que n6s enquanto Junta de Freguesia, apesar de ser um espaEo que j6 foi provado

ser privado, pens6mos em continuar a manter aquele jardim por o mesmo ser um jardim

emblem6tico, tendo o propriet6rio recusado. Ora, perante a recusa deste, n6o 6 posslvel

{

Quanto d questSo levantada antes da Ordem do Dia e reforgada pela senhora vogal Maria

AssungSo Bacanhim da Silva, a Junta de Freguesia ird formalizar atrav6s de oficio a enviar

d C6mara Municipal do Funchal, no sentido de os t6cnicos desta verem qual ser6 a melhor

solugSo para aquela zona, agindo de igual modo quanto d questSo levantada do "Kiss and

Ride", junto ao Col6gio lnfante, em que a Junta de Freguesia ir6 "fazet a mesma coisa"._
Em relaESo d questSo colocada pelo representante do "Somos Todos Monte", o vogal

Pedro Filipe Silva Pereira, relativamente aos eucaliptos que estdo nas Babosas, pela

senhora Presidente da Junta de Freguesia foi dito que quanto muito o que poder6 ser feito

6 remeter o assunto para a Cdmara Municipal do Funchal, pois como era do conhecimento

de todos 6 necessdrio contactar os privados para fazerem a limpeza, referindo que nem

sempre 6 fdcil, mas que "vamos fazer a nossa parte"

Logo de seguida, o senhor Presidente da Mesa leu uma proposta de homenagem d Sra.

ProfessoraMel6niaAndradeNunes,quepaSsamoSacitar:

"Proposta de homenagem i Senhora Professora Melinia Andrade Nunes

O executivo da Junta de Freguesia do Monte vem apresentar A Assembleia de Freguesia a

proposta d Senhora Professora Meldnia Andrade Nunes, residente na freguesia do Monte,

designadamente no sitio das Lajinhas, pelo trabalho desenvolvido enquanto professora na

freguesia do Monte.

A sua dedicagSo e arte de ensinar levou para bem longe do sonhos, a vida de tantos

meninos e jovens residentes nesta freguesia, que pelas suas mSos passaram ao longo da

sua longa carreira. _
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O executivo da Junta vem propor que a homenagem seja realizada no 6mbito das

comemoraE6es do 451 aniversdrio da freguesia do Monte, no dia 14 de maio de 2019" ._
Ap6s a leitura da referida proposta foi esta colocada d votagSo

Treze votos a favor; Zero AbstenqSo; Zero Votos Contras. Aprovada por unanimidade._
3. Periodo da ordem do dia;

3.1.lnformagio da Presidente da Junta;

A senhora Presidente da Junta de Freguesa disse o que a Junta de Freguesia havia feito

nos fltimos tr6s meses encontrava-se apresentado na informagSo que havia sido feita

chegar a todos os presentes, apenas tendo que ser acrescentado que em termos de obras,

e tal como tinha sido dito anteriormente, foram colocados vSrios varandins na freguesia, um

dos quais junto d igreja ao lado do parque de estacionamento, portanto no Caminho do

Monte, porque havia a informaESo de que pessoas que calam ali por ser uma zona

perigosa, e outro tamb6m na Corujeira. Referiu que a Junta tem agendado para neste

mandato ou neste ano colocar mais varandins na nossa freguesia, porque "de facto vai

facilitar a condigSo de mobilidade dos nossos fregueses"

De seguida, foi dito que a Junta de Freguesia est6 tamb6m a fazer no Caminhos dos

Marcos a reparagSo da parte pedonal do mesmo, pois as pessoas tinham muitas

infiltraE6es em casa derivadas de Sguas que vinham das levadas e, neste momento, estSo

a ser feitas as reparag6es necessdrias

Uma vez que se aproximam as eleig6es agendadas para finais de maio, a Junta de

Freguesia procedeu a uma alteragSo relativamente d atual localizaglo das mesas de voto

no Col6gio lnfante, tendo jd sido informado a C6mara Municipal do Funchal que concordou

com esta sugestSo, que passa por em vez de serem colocadas as quatro mesas de voto no

pavilhSo, serem colocadas no hall de entrada das salas dos 20 e 30 ciclos. Na verdade, a

Junta de Freguesia considera que neste ato eleitoral tradicionalmente a abstengSo 6 muito

grande, o fluxo de votantes 6 menor do que nas restantes e, portanto, 6 uma forma de

testarmos se isto funciona. A DireESo do Colegio Infante concordou com esta sugestSo e

por isso 6 que procedemos a esta alteraESo. Referiu ainda que foi optado por esta solugdo

uma vez que a condigSo de acesso ds mesas de voto para pessoas com pouca mobilidade
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era complicada e que inclusive a Junta de Freguesia teve conhecimento de que algumas

pessoas haviam caido nas escadarias de acesso ao pavilhSo ao se deslocarem para votar.

De seguida foi dada a palavra a todos os presentes na Assembleia para pedirem

esclarecimento, caso assim o entendessem quanto ao supra alegado

Assim, o senhor vogal Jos6 Gabriel Oliveira questionou sobre se os locais de voto se

mantinham os mesmos, dado ter sido extinto o CartSo de Eleitor para passar a ser apenas

usado o CartSo de CidadSo ou o Bilhete de ldentidade, tendo a senhora Presidente da

Junta confirmado que os locais de voto se mantinham iguais

Posteriormente, a senhora vogal Maria AssungSo Bacanhim da Silva pediu a palavra e

alertou para o facto de, ap6s ter lido a informagSo escrita entregue pela Junta de Freguesia

a todos os presentes, considerar importante que a mesma deva ser mais especifica quanto

ds atividades desenvolvidas pela Junta, designadamente as limpezas, facilitando assim o

melhor conhecimento de todos. Em resposta, a senhora Presidente referiu que no caso das

limpezas ndo, mas no caso das obras a Junta de Freguesia utiliza o seu site e "Facebook"

para dar conhecimento ds pessoas de quais s6o as obras que estd a realizar. No caso das

limpezas, disse que 6 o protocolo com a Cdmara Municipal Funchal de que a Junta faz tudo

o que 6 pedonal, sendo as limpezas efetuadas de forma rotativa, a n6o ser que haja uma

situagSo excecional

3.2. Apreciagio e votagio dos documentos de prestagio de contas do ano de 2018;_

A senhora Presidente da Junta de Freguesia pediu a palavra para explicar sobre o

conte(do dos documentos apresentados.

"Foi presente 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 dezoito, cujas receitas

apresentam um valor de trezentos sessenta e tr6s mil cinquenta e seis euros e trinta e seis

cdntimos (363.056,36€), sendo: trezentos e oito mil cento e noventa e nove euros e vinte e

seis c6ntimos (308.199,26€), de receitas orgamentais correntes, vinte e dois euros e treze

cOntimos (22,13€), de outras receitas e cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta e quatro

euros e noventa e sete c6ntimos (54.834,97€), do saldo da gerdncia anterior e as

Despesas no valor de trezentos e dezasseis mil seiscentos e dezanove euros e quarenta e

oito c6ntimos (316.619,48€), entradas de operag6es de tesouraria no valorde dezasseis
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mil cento e vinte e trds euros e quinze c6ntimos (16.123,15€) e saldas de dezasseis mil

oitocentos e setenta e dois euros e trinta c6ntimos (16.872,30€) transitando como saldo de

execuEdo orEamental a importdncia de quarenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis

euros e oitenta e oito c6ntimos (46.436,88€) para a Ger€ncia seguinte e em operag6es de

tesouraria um saldo de zero euros (0,00€).

Antes do Senhor Presidente da Assembleia colocar d votaESo dos documentos de

prestaESo de contas do ano de 2018, a senhora vogal Maria AssungSo Bacanhim da Silva

pediu a palavra para chamar d atengSo na forma como foi digitalizada a documentagSo

supra referida, ndo pondo em causa os valores constantes nos ditos documentos

A Conta em aprego foi posta d votagSo e foi aprovada por maioria, com 9 (nove) votos a

favor, por parte dos vogais do PPD/PSD e do Grupo de CidadSos "Somos Todos Monte" e

4 (quatro) absteng6es por parte dos vogais da Coligagdo

3.3. Apreciagio do lnvent6rio da Junta;

A senhora Presidente da Junta pediu a palavra para referir que ndo existiam quaisquer

alterag6esdlistagemdoinventdrioapresentadoem2017.

3.4. Apreciagio e Votag6o da 1" Revisio do Orgamento de 2019;

A senhora Presidente da Junta pediu a palavra para dizer que em relagSo d revisSo, como

tamb6m todos os presentes podiam comprovar pela informagSo prestada, o que tinha sido

feito foi distribuir o valor que ficou do orEamento anterior, reforgando algumas rubricas

como o apoio ds familias, o apoio a realizagSo de obras, n6o s6 como de reparagSo de

pavimento e colocagSo de varandins, e foi isso que a Junta fez, distribuir a verba

O senhor Presidente da Assembleia colocou d votagSo a 1" RevisSo do Orgamento do

2019:

Nove Votos a favor dos vogais do PPD/PSD; Quatro absteng6es dos restantes membros da

Assembleia. Aprovado por maioria

3.5. ApresentagSo e VotagSo da proposta de ratificagio do ato da Junta de Freguesia

em isentar as taxas, nas autenticag6es de fotoc6pias dos cart6es de cidadio, dos

estudantes universit6rios, para efeitos de subsidio de mobilidade.

A senhora Presidente da Junta no uso da palavra disse que, como era do conhecimento de

todos os presentes, passou a ser obrigat6ria a autenticagSo das fotoc6pias dos Cartdes de
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CidadSo para o reembolso do valor das viagens e o que a Junta fez foi o que outras Juntas

de Freguesia tamb6m fizeram, ou seja, isentar o pagamento das autenticag6es apenas

para efeitos de reembolso das viagens dos estudantes universit6rios, no sentido de facilitar

os nossos jovens e respetivas famllias

Foi pedida a palavra pelo senhor vogal Pedro Filipe Silva Pereira para referir uma questSo

temporal que considera relevante, nomeadamente por estarmos a aplicar uma medida que

ird apenas agora ser levada a votaqSo e, sendo uma compet6ncia da Assembleia de

freguesia a fixaESo de taxas, considera que 6 uma questSo que deveria ter sido alvo de

uma reuniSo extraordindria para aprovagSo e, portanto, processualmente a Junta esteve a

aplicar uma norma que ainda ndo tinha sido aprovada pela Assembleia de freguesia. _
O senhor Presidente da Assembleia colocou d votaESo a proposta de ratificagSo do ato da

Junta de Freguesia em isentar as taxas, nas autenticag6es de fotoc6pias dos cart6es de

cidadSo, dos estudantes universitdrios, para efeitos de subsidio de

mobilidade:

Treze votos a Favor; Zero AbstengSo; Zero Contra. Aprovado por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrado a

sessSo, pelas vinte horas e vinte e cinco minutos, da qual foi lavrada a presente ata que

serd lida e assinada pelo senhor Presidente e, por mim, que a redigi e a subscrevo.
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A Primeira Secretdri

Maria Clara Vieira Gam
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