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ATA NUMNNO TREZE DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO MONTE

DE TRINTA DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE

Aos trinta dias do rn6s de Setembro de dois rnil e vinte, pelas dezanove horas e trinta

minutos, no Sal6o Paroquial da Igreja de Nossa Senhora do Monte, reuniu

ordinariamente a Assembleia de Freguesia do Monte, nos termos do disposto no nirmero

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

de trabalhos :---------

1. Periodo de Intervengdo do Pirblico.--

2. Periodo Antes da Ordem do Dia

2.1. Apreciagdo e votagio da ata da sesslo anterior.--

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

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

3.1. Informagdo da Presidente de Junta.--

3.2. Alteragdo da Tabela de Fotoc6pias Autenticadas, de acordo com o Regulamento de

Emolumentos dos Registos e Notariado. -- ----- - - -

3.3. Consulta aos membros da Assembleia para elaboragdo do Orgamento pra o ano de

202t.-----

Presidiu i 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: Jos6 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; Chtia

Isabel Viveiros, Rirben Pereira de Oliveira, Rosa Maria de 56 Perestrelo Gouveia,

Francisco Sousa Gongalves e Marco Vicente Ferreira de Gouveia do PPD/PSD e Pedro

L

Filipe Silva Pereira do Grupo de Cidaddos "Somos Todos Monte"
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Estiveram presentes os membros do executivo da Junta de Freguesia, Maria ldalina

Fernandes da Silva, Josd Agostinho Freitas Baptista, e Filipa Isabel Martins Azevedo.--

- Verificadas as condig6es, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu a boas vindas

e de irnediato deu inicio ir sessdo, procedendo d leitura da convocatoria e respectiva

ordem de trabalhos

1. Periodo de lntervengdo do Priblico.--

Ndo se tendo verificado qualquer inscriqdo, passamos ao ponto seguinte.--

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

2.1. Apreciagdo e votagdo da ata da sessdo anterior

Ap6s as devidas apreciag6es, a lnesma foi aprovada, por unanimidade.---------

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

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

intervengdes. Inscreveraln-se os Vogais: Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, Francisco de

Sousa Gongalves e Rfben Pereira Oliveira.--

No uso da palavra o Vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, ap6s cumprimentar todos os

presentes questionou o Sr. Presidente da Assernbleia sobre o requerimento que lhe tinha

sido entregue no dia 24 de Junho do ano em curso e do qual n6o tinha at6 hoje obtido

resposta

O senhor Presidente da Assernbleia esclareceu que tinha dado conhecimento desse

requerimento ir Junta de Freguesia e que no decurso desta Assernbleia ser-lhe-ia dado as

devidas explicag6es.----------

O Sr. Vogal Francisco Sousa Gongalves, ap6s apresentar os seus cumprimentos a todo

os presentes, comegou por salientar "como sendo curioso a forma como foi referido na

tiltima Assembleia de Freguesia a questdo do valor do saldo que a Junta de Freguesia

teria para o ano de 2020, todos sabemos que o ano 2020 tem sido um ano negativo,

pr6prio em surpresas, mes daf a levantar falsos testemunhos, afirmagdes tendenciosas,

ndo era necessdrio chegar a este ponto, porque aqueles que apontam, revindicam e
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insinuom os vezes com alguma mallc[a o facto de existir um saldo de conta de ger€ncia

com uma certa dimensdo, sdo os mesmos que depois sdo capazes de fechar os olhos

para quem tem poder e apresentam certos argumentos paro quem ndo faz as

transferAncias atempadamente para esta Junta de Freguesia, nesse sentido a mem1ria

deve servir sempre para nos guiarmos e para nunca nos esquecermos daquilo que se

passou, porque se ndo fosse a excelente gestdo financeira deste executivo d dois anos a

freguesia ia perecendo por falta de dinheiro, quando a Camara Municipal do Funchal

decidiu que a torneira ndo deitava mais no orqamento, enquanto ndo levava d sua

avante, mais foi esse mesma poupanqa que 6 verdadeira e d re.al que. fe.z a Ju.nta h.onrar

os seus compromissos para com a Freguesia e os seus habitantes

Este 2020 quase amaldigoado se ndo fosse essa dita poupanEa mais uma vez e

Freguesia ia.ficar d espera que a Camara se decidisse a respeitar a e honrar os seus

compromissos, ott sejafazer as transfer€ncias que sdo da sua responsabilidade no mAs

de Jtilho e no mAs de Agosto do corrente ano. O que as pessoas querem d rigor nas

contas e que sejafeito ttm bom aproveitamento dos seus dinheiros, porque o dinheiro d

de todos. Estamos para servir a populaEdo

Interveio a Vogal Maria Assungdo Bacanhirn da Silva, para alertar que estes assuntos

devem tratar-se na Assernbleia Municipal, onde a Junta de Freguesia est616 representada

e ndo aqui nesta Assernbleia.

Novamente no uso da palavra Sr. Vogal Francisco Sousa Gongalves disse que:----------

"Na pol{tica ndo vale tudo, estamos aqui para servir a populaqdo, esse d o nosso dever".

Foi dada a palavra ao Vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, que no uso da mesma disse:

"Qltero informar o Sr. Presidente e a todos os presentes que a partir deste momento sd

vou falar em assuntos da Freguesia, tudo o que for assuntos da Cdmara t€m a

representante que d a Sra Presidente ela que apresente esses assuntos na Cdmaro

Municipal do Funchal, apresentem esses assuntos ld em baixo, eufui eleito para tratar

assuntos dafreguesio, ndo da Camara, para isso ftm uma representante."---------------
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Dada a palawa ao Sr. Vogal Rriben Pereira de Oliveira, que ap6s curnprimentar todos

os presentes, disse que ia falar sobre dois assuntos e disse:------------

"Sempre fui um homem do desporto, fui federado em andebol, fui federado numa arte

marcial, fui federado na AssociaEdo como arbitro e sempre aprendi uma coisa que foi
Respeito, Respeito acima de tudo e devem estar a perguntar porque tenho aqui o tomate

de cor vermelha? Ndo sou benfiquista, ndo sou bloquista...tudo isto para dizer como d

que um Vereador do Desporto que ajuda na organizagdo do Rali da Rampa do Monte,

um dia antes da realizagdo da prova faz um reparo aos gritos para mudar as faixas de

indicaqdo dos carros de laranja para azul e exigir sendo havia problemas e etc...bem d

verdade que a organizaEdo d dos olttros, a Junta de Freguesia tambdm apoio desde a

ddcada de noventa e eu acho que d uma falta de respeito por quem organiza es coisas,

seja clttb desportivo nacional, seja a Junta de Freguesia do Monte e fica aqui o meu

reparo. "

O outro assunto que quero falar 6 que

"Quando se entra numa casa e ela estd muito bonita mas se formos a levantar o tapete

estd por debaixo o lixo, a Camara Municipal do Funchal infelizmente falando aqui no

Monte estd a fazer muito bem o seu serviqo limpando a Estrada do Livramento, mas e

o lixo do Caminho da Torrinha que tem erva com quase um metro?

Portanto d muito bonito limpar a casa mas ndo se esqueEam que debaixo do tapete

tambdm e preciso limpar.

Foi dada a palavra d Vogal C6tia Isabel Viveiros que no uso da lnesma cumprimentou

todos os presentes e questionou "sobre os assuntos que tinha abordado na ultima

Assembleia Geral e que diziam respeito ao talude existente na Levada da Corujeira que

estd em riscos de ruir e o outro assunto diz respeito d pavimentaqdo que ainda ndo foi
resolvido e que com este tempo de chuva que al vem se vai agravar eu gostava de obter
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Foi dada apalawa d Sra Presidente de Junta para esta responder ao Vogal Jos6 Gabriel

Pereira Oliveira e d Vogal Chtia Isabel Viveiros.

No uso da palavra a Sra Presidente a todos cumprimentou e comegou por dizer que ainda

por causa desta situagSo do Covid as reunides ainda ndo se podern realizar nas

instalag6es da Junta

E em resposta ao Sr. Vogal Jose Gabriel Pereira Oliveira, disse:

Que em relagdo ao requerimento por este apresentado no dia 24 de Julho o'a solicitar a

documentagdo ao abrigo das suas capacidades e das suos compeftncias enquanto Vogal

desta Assembleia, con-fesso qtte atd d Assembleia Municipal que se realizott na segr,mda-

Jbira passada, que o que eu iria Jbzer como sempre fiz no passado quando um outro

membro tambdm tinha pedido documentaEdo e em vez de eu entregar s6 a essa pessoe,

na Assembleia seguinte entreguei a todos, s6 qtte na Assembleia Municipal em

representaqdo da Junta de Freguesia em que falei de duas situaEdes, uma delas

relativas ao facto de a Cdmara ndo estar a autorizar o regresso do Mercadinho ao

Largo da Fonte e depois de eu ter falado sobre esta sitr.mEdo, o Sr. Vereador veio falar
comigo pedindo desculpas porque afinal o despacho tinha sido positivo, mos que os

ServiEos Administrativos se tinham enganodo. Eu tenho alguma dificuldade em aceitar

esta explicagdo, uma vez que foi o mesmo Vereador que fez o telefonema e que criou o

mal-estar na Rampa do Monte, questdo esta que eu tambrim falei. O que eu combinet

com o Sr. Vereador e como tinha a resposta de que ndo poderfamos regressar ao Largo

da Fonte atd d conclusdo das obras d que ficaria d espera da autorizaqdo por escrito,

infelizmente atd hoje, penso que ainda ndo tiveram oportunidade de formalizar isso,

mos a razdo de eu estar a dizer tudo isto, d que fico espantada quando o Sr. Oliveira

diz

Que se eu tivesse J'alado consigo, que o Sr. Oliveira ja me teria dito que aJinal o

despacho tinha sido positivo, entdo eu fico a pensar que se tem assim tanto acesso a

estes canais nos Paqos do Munictpio, ndo hd necessidade da minha parte estar a
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entregar-lhe documentos qtrc eu jd enviei paro aquele entidade, porque o Sr. Oliveira

tem acesso eu depreendi isso pelo que me disse na segunda-feira e por isso d que ndo

tenho cd o Relat1rio que enviei em Junho relativamente ao ano de 2019 e tambdm em

Junho relativo ao primeiro semestre de 2020, ndo tenho nada a esconder, mas acho que

ndo estd correcto e por isso mesmo d que ndo tenho aqui os referidos relat1rios. O que

envidmos para Camara foi de forma transparente e demonstra como aplicdmos o

Relativarnente ds outras duas observag6es a Sra Presidente esclareceu

Que j6 transrnitiu ir Cdmara e que o objectivo 6 defender a nossa Freguesia.

"Espero bem que para o ano e no caso da Rampa do Monte, ndo exijam d organizaEdo

coisas qtte ndo devem exigir nomeadamente no que diz respeito ds cores, porque este

ano foi laranja, mas jd foi lilds, jd foi verde, jd foi azul, como jd "foi tanta coisa e mais

foi entregue nos Serviqos da Camara atempadamente toda a informaqdo, a pr6pria

apresentagdo da Rampa este executivo felizmente consegttiu que fosse feito na

Freguesia e ndo como erafeito nos Passos do Concelho Funchal e isso ndofaz sentido,

achamos que este evento serve para mostrar e Freguesia e temos conseguido que assim

tenha sido atd ao dia de hoje. Este ano escolhemos um espaEo muito bonito para fazer

a apresentaqdo d comunicagdo social, foi na escadaria de Nossa Senhora do Monte, no

Sweet Monte, a Camara teve um representante o Sr. Chefe de Divisdo do Desporto e

repito as palavras que disse ld em baixo, que ndo se brinque com as pessoas que ndo

t€m nada a ver com jogos polfticos e que simplesmente querem usufruir de uma

atividade para a qual tambelm contribuem, como por exemplo os pilotos, ndo so a

organizaEdo do clube nacional como as outras entidades.

Relativamente ir gestdo do Carninho dos Tornos, na zona da Levada da Corujeira, a Sra

Presidente comprometeu-se a entrar ern contacto com a Cdmara Municipal do Funchal

e disse que:-------
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'' Foifeita a recuperaqdo dos taludes daquela zona atd ao Caminho dos Marcos, mas o

problema ndo estd resolvido, a Junta de Freguesia ndo tem orqamento para isso, mas

esta d uma situaEdo gravfssima, vamos voltar a pedir para que este problema seja

solucionado"

Ndo havendo rnais nenhuma intervenEdo passou-se de seguida ao Periodo da Ordem do

dia.

3. Periodo da ordern do dia.

3.1. lnfonnagdo da Presidente de Junta de Freguesia

Novamente no uso da palavra a Presidente passou a descrever as atividades que tiveram

lugar deste a riltima Assernbleia Geral, ou seja nos meses de Julho, Agosto e Setembro,

atividades que se encontram enumeradas e descritas no documento em anexo

denominado "Atividades da Freguesia ern destaque" faz arte r desta a

documento este que foi entregue a todos os membros desta Assembleia.---------

- "Relembrou tambdm e como d do conhecimento pilblico que os balnedrios do

Polidesportivo foram assaltados, fizemos participaEdo d PSP e estes tiveram a fazer

investigaqdes e n6s infelizmente tivemos que repor muito do que estava estragado,

nomeadamente a loiEa e a tubagem, o que indica 6 que quem fez o roubo jd tinha outra

pessoa d espera para receber esses bens paro venda, em consequAncia desta situagdo

nds decidimos em reunido do executivo apostar no sistema de v{deo- vigilancia, vamos

ver como d que decorre e entretanto tambdm jd estamos a fazer os trabalhos de

recuperagdo no campo de jogos do parque de estacionamento, uma parte do

gradeamento jd estava destru[da com grandes buracos, jd fizemos a recuperaEdo desta

parte, investimos tambdm em material mais resistente a estes atos de vandalismo.------

Tambdm no exterior das instalagdes do Polidesportivo, junto ao passeio que dd acesso

d Estrada da Corujeira, apercebemo-nos que havia muitos jovens que quando o campo

dejogos estavafechado, saltavamavedaqdo para entrarempor um buraco para dentro

do campo, sem medir o risco e o perigo enorme que d se um destes meninos cai por ld
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abaixo se ndo morria, podia ficar com sequelas para a vida toda, tivemos tambem a

informaEdo de pessoas que viram os pr6prios pais estacionar ld os carros para deixar

os prdprios filhos ali d porta para estes saltarem o muro e entrar por onde ndo se devia

pora o campo, isto d grav[ssimo. O que n6s fizemos com esta intervenEdo foi o de

aumentar a zone do gradeamento, ou seja a zona do travessdo para o lado da estrada

de maneira a evitar estes comportamentos que sdo perigosos para a sailde e vida dos

JOvetN.---

Em relagdo ao campo de jogos neste momento o que estd a funcionar sdo os jogos

informais, como tivemos informaqdo do IA Saude que estes jogos podem ter lugar desde

que ndo se partilhe os equipamentos e seja Jbita a higienizaEdo, estamos agora a

regressar com a prdtica de futebol de equipas de amigos

Voltdmos tambdm a abrir o parque infantil com as devidas regras estd colocado d

entrada o dispensador de dlcool gel para que os pais e as crianEas procedem d

desinfegdo das mdos. A desinfeqdo dos eqttipamentos e dos espaQos d assegurada pela

Junta de Freguesia, tem sido um desafio ter estes espaQos abertos, mas ndo sabemos

atd quando

Tambdm fizemos a consulta a tr€s empresas para a aquisigdo de material escolar parq

as crianEas com dfficuldodes econdmicas da freguesia, este ano quem ganhou "foi o

Gestlider e correu muito bem. ------

- Apoidmos tambdm a realizagdo da Festa de Nossa Senhora do Monte e suos respetivas

Novenas, apoiamos a Par6qtia com o pagamento da transmissdo pela rddio das missas,

e com o fornecimento do dlcool gel. Convidamos tambdm vdrias pessoos da freguesia

que no dia 14 de agosto, fizeram magnfficos arranjos de flores naturais que

embelezaram os caminhos de acesso d lgreja de Nossa Senhora do Monte e Largo da

Fonte. Foi muito bonito e um gronde trabalho de equipa que trabalhou para bem desta

tradigdo que d nossa.
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Tambdm colocdmos ftAs ecrds no exterior da lgreja, ttm no Largo da Fonte e dois nas

laterais da igreja, porque como no interior da igreja ndo podia estar muita gente, foi
uma mais valia para quem estava cd fora
- Tambdm se conseguiu realizar a corrida do Caminho de Ferro do Monte, este d um

evento que ndo d organizado por esta Junta de Freguesia mas dd um orgulho muito

grande a este executivo. Conseguimos o apoio da Secretaria do Turismo o quefoi muito

bom e uma grande ajuda. Foi gratificante ver esta coruida passar ndo so no Canal l,

mas tambdm na SIC.

- Relativamente ao incAndio ocorrido na nossa freguesia no final de agosto, no dia 29

em que algudm decidiu pegar Jbgo, eu estava na Junta e Jbi um dos membros da

Assembleia qLrc me informou. O que foi gratfficante foi que qttando os Bombeiros

tiveram que agir, eles ndo tinham ideia que a Jtmta de Freguesia jd limpava aquele

percurso do Caminho de Ferro, este trilho foi muito importante para os bombeiros

trabalhar, porque quemfez este agdo danosa fez em dois pontos, um abaixo do Terreiro

da Luta e outro a uns cem metros d frente, exatamente para ficar descontrolado, este

inc?ndio comeEou pelas I9h, 20h, altura em que o helicdptero ndo podia atuarOs

b o mb e ir o s for am fantds t ic o s .

- Tambdm marcdmos a nossa presenQa nas Festas no Livramento e ajuddmos com o

fornecimento de dlcool gel".

-- A Sra Presidente passou a enumerar os oficios que foram enviados para as diversas

entidades, norneadamente para a Cdmara Municipal do Funchal, Instituto de Emprego

da Regido Aut6noma da Madeira e Secretaria dos Equipamentos e Infraestruturas -
oficios esses rnelhor detalhados no documento que estd na posse dos elementos desta

Assernbleia. ---------

A Sra Presidente manifestou a sua satisfagdo por o Governo Regional jdter conseguido
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Relativarnente ir gestdo Financeira desde o dia 09 de Junho de 2020 a 18 de Seternbro

de2020 (inclusive), a Sra Presidente passou a explicar que os 36.004,29€ correspondem

ao montante recebido do Fundo de Financiamento de Freguesias; em Seternbro

recebemos do Municipio do Funchal o valor de Julho, Agosto e Setembro.---------------

A Sra Presidente deu a palavra aos presentes para algum esclarecimento.------

No uso da palavra do Sr. Vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira disse que queria colocar

duas quest6es

Uma sobre o assalto no Polidesportivo e na colocagSo das cdmaras de vigildncia, pois o

problerna n6o 6 s6 o polidesportivo, o problema 6 com o parque de estacionamento, tern

conhecimento que uma viatura foi assaltada em pleno dia, seria bom que houvesse a

possibilidade das cdmaras de vigilAncia dessem tamb6rn para o parque de

estacionamento. Alertou que quem deixar 16 o carro est6 sujeito;

Outra questSo 6 sobre a limpeza do Lar de Santa Isabel, Hospital Jodo de Ahnada e

Hospital dos Marmeleiros, mas o trabalho ndo foi a cem por cento porque os terrenos d

frente do Hospital dos Marmeleiros tamb6m pertencem ao Hospital e ndo foram limpos,

j6 n6o s6o limpos h6 rnais de vinte anos, est6 um banil de p6lvora, at6 porque est6o

juntos aquelas casas ali d volta. Esses terrenos deviam ser todos limpos porque sdo

terrenos que pertencem tarnbdrn ir Santa Casa da Miseric6rdia. Concluiu que o trabalho

estS bem feito mas ndo a cem por cento.

A Sra Presidente esclareceu que os terrenos nio sdo toda pertenga da Santa Casa da

Miseric6rdia, uma faixa desses terrenos pertence a privados, lnas que fica registada esta

preocupaE6o do Vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira.

Tamb6m em relagdo ao parque de estacionamento disse que foi ponderado colocar as

c6maras de vigilAncia para cobertura de todo o espago afeto ao Polidesportivo rnas

levantaram-se algumas quest6es nomeadamente o parque ser do dominio pfblico e

tarnb6m a nivel de custos.-

Ndo havendo mais interveng6es, passou-se de irnediato ao seguinte ponto
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3.2. Alteragflo da Tabela de Fotoc6pias Autenticadas, de acordo com o

Regulamento de Emolumentos dos Registos e Notariado. --------

No uso da palavra a Sra Presidente disse que esta alteragdo era s6 uma atualizagd,o da

tabela e relativarnente ir autenticagdo de fotoc6pias, atualizaqdo que 6 feita de acordo

com a lei e que foi a rinica alteragdo que foi feita.

Pediu a palavra a Vogal, Maria AssungSo Bacanhim, que ap6s cumprimentar todos os

presentes levantou a questdo que atendendo ao momento que todos estamos a viver este

ndo 6 o momento para se fazer estas alteragdes e que se deveria manter o valor, ndo se

deveria fazer nenhum aumento at6 porque algurnas pessoas estSo a viver situag6es de

desemprego

Posto d votag6o, o lnesmo foi aprovado com nove votos a favor sendo oito do PSD e

um do representante do Grupo de CidadSos "Somos Todos Monte"; e quatro votos

contra da ColigaqSo Confianga. -------

3.3. Consulta aos membros da Assembleia para elaboragflo do Orgamento pra o

ano de 2021.

No uso da palavra a Sra Presidente disse que a Junta de Freguesia entra agorano periodo

para elaboragdo do Orgarnento para o pr6ximo ano (2020) que ser6 apresentado na

pr6xima Assembleia do m€s de Dezernbro, por isso a disponibilidade para propostas que

os presentes queiram partilhar no decorrer desta Assembleia ou enviar por email.-------

A Vogal Maria Assungdo Bacanhirn voltou e relembrar o que j6 tinha trazido em outras

Assembleias e com respeito d Rua Primeiro de Maio, para que aquele piso fosse

asfaltado pois o mesmo est6 em muito mau estado

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia deu por enceffada a sessSo,

pelas vinte horas e trinta 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
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o te da

- Jos6

A Primeira Secret6ria da

e
Maria Clara Vieira
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