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Assembleia de Freguesia do Monte

ATA NUTUBNO DOZE DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO MONTE

Aos trinta dias do m6s de Junho de dois mil e vinte, pelas dezanove horas e trinta minutos, no

SalSo Paroquial da Igreja de Nossa Senhora do Monte, 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 maio de dois mil e treze, com a seguinte ordem de trabalhos:-----------

1. Periodo de Intervenqdo do Priblico.---

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

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

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

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

3.1. Informagdo da Presidente de Junta.---

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

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

Peter de Freitas Silva.------

Estavam presentes os senhores vogais: Jose Gabriel Pereira Oliveira, Maria Assungdo

Bacanhim da Silva, Omar da Gama da Gama e Catarina Isabel Nuna Mendes, em substituigdo

da Vogal, Licia Maria Moreira Agrela, da Coligagdo Confianga; Cirtia Isabel Viveiros, Rriben

Pereira de Oliveira, Rosa Maria de 56 Perestrelo Gouveia,_Francisco Sousa Gongalves e Marco

Vicente Ferreira de Gouveia do PPD/PSD e Pedro Filipe Silva Pereira do Grupo de Cidaddos

"Somos Todos Monte"

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

da Silva, Jos6 Agostinho Freitas Baptista, Filipa Isabel Martins Azevedo, Maria Elisabete

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

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

imediato deu inicio d sess6o, procedendo ir leitura da convocat6ria e respetiva ordem de

trabalhos.-

1. Periodo de Intervengdo do Priblico.---

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

cumprimentos, no uso da palavra voltou a questionar sobre o roubo da m6quina fotogr6fica
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(verba I do invent6rio dos bens da freguesia), e que mesmo ap6s a explicagdo da Senhora

Presidente de que o roubo j6 vinha desde o ano de 2013, n6o compreende que nos anos

subsequentes n6o se mencione o mesmo roubo e s6 agora no Invent6rio de 201912020 ele

aparega, assim propde que se retire esta mengdo a fim de n6o dar a ideia no Tribunal de Contas

que o roubo ocolreu neste ano, apesar de no InventSrio estar devidamente especificado a data

do roubo

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

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

Ap6s as devidas apreciagdes, a mesma foi aprovada, por unanimidade.----------

2.2. Assuntos de Interesse da freguesia.-----------

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

intervengdes. Inscreveram-se os Vogais: Catarina Isabel Nuna Mendes, Rriben Pereira Oliveira

e Pedro Filipe Silva Pereira.----------

No uso da palavra a Vogal Catarina Isabel Nuna Mendes, perguntou "quais sdo critdrios da

Jtrnta de Freguesia para o apoio its ./amilias mqis concretamente no que diz respeito ir

"comida", uma vez que tem conhecimento de uma idosa com a idade mais ott menos de 80

anos, qtte estd a passar .fome, veio pedir ajuda a esta Junta e a ajuda .foi negada. O que

realmente pretende saber siio os critdrios da Junta para a ajuda ds pessoasT Se tem uma

Assistente Social? Se levam em conta a re.forma e os gastos da senhora? E porque a senhora

estd mesmo a passar fome. --------

No uso da Palavra a Senhora Presidente esclareceu:

"Que a ajuda d concedida de acordo com o Regulamento e tem a ver tambdm com os

rendimentos e as despesas do agregado .familiar, logo neste caso concreto, como a senhora

reside com os .filhos e soma das rendimentos .faz com que estejo .fora das normas do

Regulamento, mas esta situagdo estd a ser seguida e a.iudada por esta Junta de Freguesia.

inclusive no infcio do ano assinamos um atestado para a senhora entregar junto da Cdmara

Municitrtal do Funchal, para requerer apoio d medicaqdo"

No uso da palavra o Vogal Rriben Pereira de Oliveira, cumprimentou todos os presentes e
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Primeiro ponto: "Na illtima Assembleia este Executivo foi acusado de ndo derram(tr o

orqamento, ora o passado ensinou-nos que ndo devemos ficar descalqos, ou seja esqueceram-

se que no ano de 2018 a tran,sferAncia de verbas para esta Junta de Freguesia s6 foi realizada

no mAs de Setembro e teve de ser votada em Assembleia Municipal"

Ponto Dois: "O que chamar aos cartazes existentes na Pedreira e no Largo o da Fonte sendo

de campanha eleitoral de auto-promogdo! O cartaz do Largo da Fonte d somente o dar

continuidade d boa prdtica de transfer€ncias camarltrias para as Juntas implementadas pelos

sucessittos executitto do PSD; e para.finalizar uma questdo matemdtica porque d que as obras

da Estaqdo s6 comeqaram agoraT E vdo demorar dez meses?

Ndo serd isto propaganda eleitoral? Depois somos n6s o PSD que comeqatnos a campanha

eleitoral.,"

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

comegou por dizer "que querict.fazer Ltma correcqdo porque nu A.ssembleiu unterior disse que

ndo tinha.falado com a.iornalistct mas 6 mentira, porque ela contactou-me mas ndo consigo

lembrar-me o dia s6 sei que .foi num dia em que estava no La Vie "

Ainda outra questdo relacionada com outra Assembleia Geral em que se abordou o tema

relacionado com o Caminho das Lajinhas"n6s ndo tivemos nenhuma reunido com o Vereador,

mas tivemos Ltns conctatos por email e no tiltimo que d do dia l9 de Marqo de 2020, enviado

pelo Eng' Duarte Jervis para mim com conhecimento do Vereador do Pelouro Rrtben Dinarte

da Silva Abreu, o teor do email d que a "decisdo da Cdmara serd remetida para o ano 2021 o

qlte por acaso coincide com o ano das eleiqdes autdrquicas"

No uso da palavra a Vogal C6tia Isabel Viveiros, quis alertar para duas situaq6es existente na

Levada da Corujeira e que se arrasta no tempo, no Caminho dos Tornos, "existe um talude

extremamente instdvel que estd continuamente a cair pedras pora a estrada e pde em

inseguranqa as pessoas, carros e autocarros que por ld passom, esta situaqdo s6 se tem

agravado ao longo dos anos e 6 importante levar em contq e resolver.

Outro problemo gravfssimo na Levada da Corujeira estd relacionado com a de drenagem

quando chove. jd.falamos nisto varias vezes e atd agora nem uma resposta"

Tomou a palava a Senhora Presidente para referir que como salientou o Vogal Rtiben Oliveira,
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Tamb6m em relagdo ao saldo da conta de ger6ncia que transitou para o ano em curso a Sra

Presidente quis elucidar que esse valor d uma garantia para a Junta, para esta fazer face aos

atrasos qlte por vezes acontecem do Fundo de Financiamento ds Freguesias e tambdm aos

atrasos (que infelizmente t€m acontecido)do Munic{pio do Funchcrl, por isso d qtte deixamos

sempre umo reserva para ndo.ficarmos sem valores para continuqrmos a gerir a Junta de

Fr e gue s i a " ---- --- -----

Em relagdo d intervengdo do Pedro Filipe Silva Pereira, a Senhora Presidente expressou o seu

contentamento e disse: Que como Junta de Freguesia ficamos satisfeitos em saber que

.finalmente por parte dos representantes dos proprietdrios existe esta disponibilidade de

acordo. Para n6s, Junta de Freguesia, isto d muito bom. ndo s6 para o sftio, mas tambdm para

os pr6prios proprietdrios, defacto ndo vale a pena ter um terreno tdo extenso e depois ndo tem

os devidos ucessos pare esse mesmo local, atd em situaqdes de emergAncia.ficam com outras

possibilidodes. Varnos continuar a.falar com os Senhores Vereadores

Tamb6m como resposta ir intervengdo da Vogal C6tia Isabel Viveiros, a Senhora Presidente

disse. "Que ern relaqdo it situaqdo da Levada da Corujeira, n6s somos testemunhas desta

situaqdo da queda de pedras e do perigo que isso implica, jd reportamos essa situaqdo ao

Municfpio do Funchal para ver como resolve esta situaqdo. O que posso dizer d que vamos

continuar a insistir".-

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

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

No uso da palavra a Senhora Presidente comegou por dizer qtJe " como estivemos juntos d pouco

menos cle uma semano e ndo havendo nada de relevante para transmitir sd prctendo informar

que em termos.financeiros o valor da despesa d de 20.617,70€ e que diz respeito a pagomentos

de ordenados, subsfdios de fdrias, limpezas nos espaQos verdes e caminhos, aquisigdo de

desinfectantes, neste per{odo foi para o Coldgio do lffinte, apoio a algumas.familias quer a

nivel alimentar quer em material de construgdo para as pessoas recuperarem os suas casas. A

preocupoqdo deste Executivo d gerir muito bem as receitas. Tambdm recebemos dq Vice-

Presid€ncia o valor de 147,92€.

Salientou tamb6m que foi aprovada a Renovagdo do nosso Polo de Emprego pelo Instituto de

Emprego da Madeira, o que 6 muito bom para a Freguesia
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessdo, pelas

dezanove horas e cinquenta e tr6s minutos, da qual foi lavrada a presente ata que depois de lida

ser6 assinada pelo Senhor Presidente da Assembleia e, por mim, que a redigi e a subscrevo.----

O Presidente da Assembleia

Jos6 Barradas

A Primeira SecretSria da Assembleia

(
Mana Clara Vieira Gama
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