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SeSSÃO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM

TRINTA DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

--- Aos trinta de setembro de dois mil e vinte e dois reuniu a Assembleia Municipal do

Funchal, pelas nove horas e seis minutos, na sala de reuniões da Junta de Freguesia de

Santo António, sob a Presidência de José Luís Nunes, estando ainda presentes Roberto

Paulo Ferreira Vieira e Luísa lsabel Henriques Gouveia como Primeiro e Segunda

Secretários, bem como os seguintes Deputados Municipais: ----
-- Grupo Municipal Funchat Sempre à Frente - Alexandre Miguel Carvalho da Silva

PPD/PSD, Alexandrina Liliana Marinho Alves (PPD/PSD), Bruno Alexandre Vieira Bento

(PPD/PSD), Bruno Miguel Velosa de Freitas Pimenta Macedo (PPD/PSD), Carla Patrícia

Aleixo Baptista de Freitas (lndependente), Carlos Alberto F. Pereira de Abreu (PPD/PSD),

Daniel Almeida Meneses (PPD/PSD), Fábio Dinarte Fernandes Costa Bastos (PPD/PSD),

Fabíola Maria de Sousa Pereira (CDS-PP), Francisco llídio Rebolo de Castro (PPD/PSD),

Gonçalo Nuno Pimenta Camacho (CDS-PP), Jéssica José Ferreira Faria (PPD/PSD), João

Paulo Pereira Marques (PPD/PSD), Luís Filipe Camacho Pereira (PPD/PSD), Luís Miguel

Moura de Sousa (PPD/PSD), Manuel António Marques Madama de Sousa Filipe

(PPD/PSD), Marco António Nunes Dias (CDS-PP), Marco Aurelio da Mata Pereira

(PPD/PSD), Marco Paulo Teixeira Gonçalves (PPD/PSD), Maria ldalina Fernandes da Silva

(PPD/PSD), Pedro José Jardim Gomes (PPD/PSD), Raquel João Martins da Silva

(PPD/PSD), e Vera Joana Vasconcelos Gonçalves Duarte Soares Coelho (PPD/PSD). ----

-- Grupo Municipal do PS - Andreia Drumond Caetano, Guido Marcelino Mendonça

Gomes, José Gabriel Pereira de Oliveira, José Manuel Domingos Sebastião, Manuel Pedro

Calaça Vieira, Márcia Catarina Sousa Silva, Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes,

Sergio Juvenal de Jesus Abreu e Tânia Sofia Andrade Gonçalves Caetano.

-.. Grupo Municipal do BE - Egídio Paulo Caires Fernandes, Maria José Santos Gouveia
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e Paulo Sérgio Freitas Sousa.

-- Deputado Municipal Unico Representante do PAN - Joaquim Jose Batalha de Sousa.

-- Deputado Municipal Único Representante do PDR - José Rodolfo de Sousa Alves. -

-- Deputado Municipal Único Representante do MPT - Valter Freitas Rodrigues.

--- Deputado Municipal Único Representante do CDU-PCP/PEV - Herlanda Maria

Gouveia Amado.

-- Mais se verificou a presença do Senhor Presidente da Câmara, Pedro Amaro de

Bettencourt Calado, da Senhora Vice-presidente Maria Cristina Andrade Pedra Costa e dos

Senhores (as) Vereadores (as) Cláudia Sofia Frazão Dias Ferreira, Helena Maria Pereira

Leal, João José Nascimento Rodrigues, Vítor Hugo Rodrigues de Jesus, Micaela Gomes

camacho, Nádia Micaela Gomes coelho e Amílcar Xavier caires Nunes.---

-- Esteve ausente o Senhor Vereador Miguel Sérgio Camacho Silva Gouveia.

-- Esteve também presente a funcionária da autarquia Nélia Maria Jardim dos Santos

Gonçalves, Assistente Técnica, designada para elaborar as atas das sessões da

Assembleia Municipal

-- Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal,

abriu a sessão manifestando o seguinte: "Um agradecimento especial ao Senhor Presidente

da maior Freguesia da nossa cidade, a segunda mais populosa, a Junta de Freguesia de

Santo António, o Senhor llídio Castro, nosso anfitrião. Cumprimentos extensíveis,

naturalmente, a toda a sua equipa e a todos os fregueses pela excelente recetividade e

carinho que nos dispensaram, pois tudo fizeram para podermos estar agora aqui a dar início

a mais uma Assembleia Municipal, por sinal a segunda fora dos paços do concelho, facto

que acontece, também, pela segunda vezna história do nosso município

O meu e o nosso muito obrigado. Bem hajam

Tenho ainda o grato prazer de comunicar que hoje, e pela primeiÍa vez, vamos ser
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acompanhados por uma excelente profissional de linguagem gestual, Dra. Beatriz Jardim,

cumprindo assim mais uma vez a promessa regimental aprovada por todos nós. --------
Quero também deixar registado uma nota de reconhecimento e agradecimento ao nosso

amigo Rui Coelho, portodo o envolvimento na procura e cumprimento desta solução.--...-

Minhas senhoras e meus senhores. Cumprimos hoje 1 ano e 4 dias desde que os munícipes

do Funchalforam chamados às urnas para indicarem, com o seu voto, o rumo pretendido

para a nossa linda e soberana cidade. No final desse sufrágio estavam encontrados os

munícipes eleitos para dirigir os destinos do nosso município nos 4 anos que se seguiriam.

Foram escolhidos os melhores e são os melhores que aqui estão na Presidência da Câmara

e seus Vereadores, na Mesa da Assembleia Municipal e seus Deputados Municipais, nas

presidências das 10 Juntas de Freguesia da nossa cidade. E aqui estamos todos.----:--

Entretanto, o mundo já deu uma volta completa das 4 que nos propusemos aqui estar, a

dar o nosso melhor em prol dos direitos e deveres dos nossos munícipes.

Neste ano nada fáciljá muito aconteceu, muito trabalho foi efetuado e aquivalidado, como

nos compete, como órgão soberano e fiscalizador que nos define. Atravessamos uma

pandemia que teimosamente não nos quer abandonar. Uma guerra que a todos nos

envergonha e que não tem fim à vista. Uma crise económica com consequências difíceis

de prognosticar e que seguramente vai e já está a afetar todos nós, muito especialmente

os mais necessitados, usando-os como números e percentagens a quem lhes dá com uma

mão e tira com as outras duas

Nas nossas assembleias municipais foram abordados os factos de maior interesse para os

nossos munícipes. Todos tiveram possibilidade de explanar as suas ideias sem qualquer

restrição limitação ou crítica, independentemente do quadrante político que os elegeu.----

Ao longo das 4 sessões ordinárias, 3 extraordinárias e 1 debate específico, foram debatidos

e votados muitos documentos com decisões vitais para a nossa cidade. Foitambém nesta
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legislatura que os nossos munícipes puderam passar a acompanhar em direto, via canal

Na Minha Terra, facebook e a partir de hoje também com linguagem gestual, tudo o que

acontece nas nossas assembleias e confirmar que aqui muito se trabalha e que a

democracia não é uma palavra vã, mas sim um lema a cumprir

Através do projeto "Assembleia de proximidade" visitámos instituições emblemáticas, uma

por freguesia, onde estiveram presentes a Mesa da Assembleia, a Senhora Vereadora com

o pelouro correspondente à função da dita instituição e o Presidente da respetiva Junta de

Freguesia.

lniciámos com visitas as lrmãs Hospitaleiras, Câmara Pestana (São Gonçalo), seguiu-se o

Lar Santa lsabel(Monte) e o Patronato São Filipe (Santa Maria Maior). Outras se seguirão.

Em todas as instituições visitadas pudemos constatar uma clara vertente de grande valor

altruísta, organização e coordenação, prestação de cuidados, humanização e

profissionalismo que muito nos orgulha e nos enche a alma. Bem hajam os que lá trabalham

e quem os coordena. Um obrigado a todos

Sendo a baixa da natalidade um problema atual e com reflexos graves para o futuro de

todos nós, a Assembleia Municipal também promoveu no dia 6 de junho do conente ano,

uma reunião multidisciplinar intitulada "A matemática da natalidade", onde foram abordadas

as vertentes da saúde, educação e evolução social nesta problemática.

Quero deixar um bem-haja à nossa Vereação pelo trabalho efetuado e pela vontade

expressa de lutar pela resolução dos nossos problemas como munícipes que todos somos.

Reconheço ainda que a oposição tem sabido identificar e lrazer para a nossa Assembleia

a sua visão dos diversos problemas em diferentes perspetivas.

Um bem-haja aos nossos Deputados Municipais e Presidentes das Juntas de Freguesia

pelo trabalho intenso e contínuo de acompanhamento das decisões aquitomadas.-

Um muito obrigado a todos os munícipes pela compreensão, notas de carinho e estímulo
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constante.-

Aqui fica a promessa de um trabalho honesto, credível, transparente e profícuo para bem

de todos os munícipes da nossa cidade espetacular, a cidade do Funchal."---------

De seguida deu a palavra ao Senhor Francisco llídio Rebolo de Castro, Presidente da Junta

de Freguesia de Santo António: "Gostaria de agradecer a vossa presença na nossa

freguesia, a de santo António, que como já disse o Senhor Presidente da Assembleia, a

maior da llha da Madeira, e desejar que esta Assembleia decorra com normalidade e

civismo em prol da população do Funchal. Também enaltecer a iniciativa por parte da

equipa Funchal Sempre à Frente, presidida pelo meu amigo Pedro Calado, pela realização

da sessão da Assembleia Municipal nesta freguesia. Esta é mais uma demonstração do

interesse da aproximação dos poderes autárquicos dos nossos munícipes. Sejam todos

bem-vindog." ----------

--- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu início aos trabalhos dando

con hecimento do seg uinte exped iente : ------------

Í. PEDTDOS DE SUBSTTTUTÇÃO:

í.1 Tiago Filipe Teixeira Andrade Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Santa

Luzia, eleito pela Coligação Funchalsempre à Frente, indicado pelo PPD/PSD, comunicou

a sua ausência sendo substituído por Luís Filipe Camacho Pereira.

1.2. Tiago Miguel Reis Ferreira de Freitas, Presidente da Junta de Freguesia de São

Gonçalo, eleito pela Coligação Sempre à Frente, indicado pelo PPD/PSD, comunicou a sua

ausência sendo substituído por Carlos Alberto F. Pereira de Abreu

1.3. Rubina Vanessa da Silva Rebelo, eleita pelo PDR, comunicou a sua ausência sendo

substituída, por José Rodolfo de Sousa Alves.----

1.4. Maria lsabel de Ponte Garcês, eleita pelo PS, comunicou a sua ausência sendo

substituída, por Tânia Sofia Andrade Gonçalves Caetano. ---.-----
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1.5. Luís Filipe de Sá Vieira, Independente, comunicou a sua ausência

1.6. Luísa Maria Soeiro Marinho Antunes Paolinelli, eleita pela Coligação Confiança,

indicada pelo PS, comunicou a sua ausência, sendo substituída porJosé Manuel Domingos

Sebastião.

1.7. Pedro Manuel Nóbrega dos Santos Freitas Araújo, Presidente da Junta de

Freguesia do lmaculado Coração de Maria, eleito pela Coligação Sempre à Frente, indicado

pelo CDS-PP, comunicou a sua ausência sendo substituído por Bruno Alexandre Vieira

Bento.---

1.8. William Joel dos Santos Figueira, eleito pelo PS, comunicou a sua ausência sendo

substituído por Márcia Catarina Sousa Silva.----

2. AUSÊNG|A DE VEREADORES (AS):

2.í. Rúben DinaÉe Silva Abreu, Vereador da Câmara Municipal do Funchal, comunicou a

sua ausência, sendo substituído por Amílcar Xavier Caires Nunes.

3. CESSAçÃO OA SUSPENSÃO Oe MANDATO:

3.1. Carla Patrícia Aleixo Baptista de Freitas, eleita pela Coligação Funchal Sempre à

Frente, indicada pelo CDS-PP, comunicou a cessação da sua suspensão de mandato. ---

4. DESVINCU LAçÃO: --.-------
4.1. Carla Patrícia Aleixo Baptista de Freitas, eleita pela Coligação Funchal Sempre à

Frente, indicada pelo CDS-PP, nos termos da legislação aplicável e regimental, informou

que a partir de setembro de dois mil e vinte e dois, exerce o mandato nesta Assembleia

Municipal como Deputada Municipal lndependente, por se terdesvinculado daquele partido,

mantendo-se no grupo municipal Funchal Sempre à Frente, ao abrigo do artigo 4608 da Lei

no 169/99, de 18 de setembro.---------

5. EXPEDIENTE:
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5.1. O Presidente da Direção da Casa do Povo de São Roque, em parceria com a Junta

de Freguesia de São Roque, enviou um convite para o Evento "Festa da Alegria", que se

realizou no dia sete de agosto de dois mil e vinte e dois.

5.2. O Padre VÍtor Sousa, enviou um convite para a eucaristia em honra de Nossa Senhora

do Monte, que se realizou no dia quinze de agosto de dois mil e vinte e dois.

5.3. O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, enviou os seguintes convites: ------

o Para os Concertos Contratempo Fado e Cuca Roseta, inseridos no programa das

Comemorações da Dia da Cidade do Funchal de dois mil e vinte e dois, que se

realizaram no dia vinte de agosto de dois mil e vinte e dois.

o Para a abertura da Temporada Artística 2O2212023, que deconeu no dia oito de

setembro de dois mil e vinte e dois.

. Para a apresentação do projeto de educação e mediação ES.CU.TO Espaço Cultural

para Todos, que se realizou no dia vinte e um de setembro de dois mil e vinte e dois.

. Para a apresentação do site visit.funchal.pt, que se realizou no dia vinte e seis de

setembro de dois mil e vinte e dois.

5.4. O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, enviou um convite para a Sessão

Solene comemorativa do 2780 Aniversário daquele Município, gue se realizou no dia vinte

e cinco de agosto de dois mil e vinte e dois

5.5. O Chefe de Divisão da Estação de Biologia Marinha do Funchal, enviou um convite

para uma visita guiada àquela Estação, que se realizou no dia vinte e sete de agosto de

dois mile vinte e dois

5.6. A Presidente da Câmara Municipal e o Presidente da Assembleia Municipal da

Ponta do Sol, enviaram um convite para a Sessão Solene do 521o aniversário daquele

Município, que se realizou no dia oito de setembro de dois mil e vinte e dois.

5.7. A Associação Orquestra Clássica da Madeira, enviou os seguintes convites: -------
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. Para assistiraos concertos da série "MUSICA E NATUREZA", QUê se realizaram nos

o dias nove, dez e onze de setembro de dois mil e vinte e dois.--
o Para assistir ao concerto da série "AFETOS DO BARROCO', que se realizou no dia

vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e dois

5.8. A Junta de Freguesia de Santo António enviou um convite, para a Sessão Solene

do Dia da Freguesia, que se realizou no dia dezasseis de setembro de dois mil e vinte e

dois

5.9. A Câmara Municipal do Funchal e a AMACO - Associação Madeirense para a

Conservação Marinha, enviaram um convite para a inauguração da exposição "Campos

de rodólitos no arquipélago da Madeira - um habitat em descobertan, que se realizou no

dia vinte e três de setembro de dois mil e vinte e dois.

6. PEDTDOS DE TNTERVENçÃO REENCAMTNHADOS À Cmr:

6.í. Da Deputada Municipal do PCP/PEV-CDU:

. Pedido de esclarecimento sobre obras particulares ao Largo da Forca.-

o Pedido de esclarecimento sobre a nova ligação rodoviária entre as freguesias de

São Martinho e São Gonçalo.--

o Pedido de esclarecimento sobre a manutenção no apartamento do Bloco 2, RyC B

no Conjunto Habitacionalda Quinta Falcão..-

o Problema Habitacionalde Judite Pereira Gonçalves

o Pedido de esclarecimento sobre problemas de derrames de canalização na

habitação à Rua 1 do Pico das Romeiras, Bloco D 6-20 Direito.

o Pedido de esclarecimento sobre o acesso de um morador com mobilidade reduzida

à sua habitação, situada no Conjunto Habitacional das Romeiras, Rua 4, Bloco E1,

R/C

o Pedido de esclarecimento sobre derrame de água no Conjunto Habitacionaldas
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. Romeiras, Bloco E2

6.2. Do Deputado Municipal do MPT:

o Pedido de esclarecimento e documentos sobre o chumbo do licenciamento da cadeia

Lidl, na Cruz Vermelha.

e Pedido de esclarecimento sobre os seguros dos utentes do Ginásio de Santo

António

o lnsistência do pedido de documentos.------

-- De seguida, após a dispensa da leitura da Ata da Sessão Ordinária da Assembleia,

que se realizou no dia vinte e sete de abril de dois mile vinte e dois, que foi previamente

distribuída a todos os Senhores (as) Deputados (as), o Senhor Presidente da Assembleia

colocou-a à votação, sendo aprovada por maioria com trinta e sete votos a favor, sendo

vinte e quatro votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, sete votos do PS, três votos

do BE, um voto do PAN, um voto do PDR, um voto do MPT, um voto da CDU e duas

abstenções, sendo uma da Coligação Funchal Sempre à Frente e uma do PS.

- DECLARAçÃO DE VOTO:

A Senhora Deputada Municipal Carla Patrícia Aleixo Baptista de Freitas,

lndependente da Coligação Funchal Sempre à Frente, declarou que se absteve porque

não esteve presente naquela Sessão da Assembleia Municipal

- pERÍoDo DE TNTERVENçÃo ABERTo Ao púBLrco

--- O municipe Carlos Venâncio Gonçalves dos Santos, inscreveu-se naquela sessão

para manifestar o seu desagrado sobre a alteração ao regulamento que rege o horário de

funcionamento dos estabelecimentos da zona velha da cidade, local onde reside, e pedir

para a Câmara aplicar a Leido Ruído.

Disse ainda que o Funchal Alerta não resulta, porque apresentou várias queixas sobre o

horário de funcionamento do bar"A Minha Poncha", situado na Rua dos Barreiros, 99 e não
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obteve resposta

-- A Senhora Vice-presidente em relação ao FunchalAlerta sugeriu e disponibilizou-se

para ter uma audiência com aquele munícipe.

-- Em relação à alteração ao regulamento que rege o horário de funcionamento dos

estabelecimentos da zona velha da cidade, foi dada a palavra ao Senhor Vereador João

José Nascimento Rodrigues, que começou por elucidar que internamente estão a ser

feitas alterações ao mesmo, para ter um determinado procedimento, conforme está previsto

na lei, e que depois será devidamente publicitado para as pessoas se puderem pronunciar.

Para além daquela questão, também está a ser feito um trabalho interno sobre as

esplanadas e a publicidade, para repor o que está autorizado e não aquilo que se verifica

no local

-- O munícipe Nelson Caires Fernandes, também se inscreveu para alertar sobre a

necessidade do melhoramento de acesso à Vereda da Lajinha, da bolsa de

estacionamento, do acesso ao ribeiro que por lá passa do qual as pessoas utilizam a água

para regadio e de uma maior limpeza nas vias.-

--- O Senhor Vereador Bruno Miguel Camacho Pereira disse que há dois meses,

juntamente com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santo António, visitou

cuidadosamente esse local, e deu a sua opinião de que tudo farão para que no próximo

ano seja lançada a empreitada dessa obra, com a aprovação do orçamento de dois mil e

vinte e três. ----
--- O munícipe José de Sousa Soares Fernandes, expôs ter um valor elevado de

consumo de água, num total a pagar mensalmente de vinte e sete euros e vinte e três

cêntimos, do espaço que tem alugado no centro do Funchal, composto por zona de

atendimento, dois gabinetes e uma pequena casa de banho com apenas uma sanita e uma

pia. O consumo em média é de dois metros cúbicos por mês.
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-- O Senhor Presidente da Câmara, começou por reconhecer que, infelizmente, aquela é

uma situação idêntica a muitos outros empresários. Por isso, enquanto não houver meios

nem mecanismos para cada estabelecimento pagar, para além do consumo de água, as

tarifas de coletores e de resíduos sólidos em função daquilo que cada um produziria, a

Câmara tem de cobrar o que está previsto no Regulamento Geral de Taxas do município,

que contém um preçário especial e adequado para as empresas, para uso doméstico e

para as associações sem fins lucrativo

Também atendendo à grande preocupação daquele Executivo com a perda de água, estão

a investir nas redes de água para evitar a sua perda. Assim, ao comprarem menos água à

Aguas e Resíduos da Madeira, poderão com certeza fomecê-la a preços diferentes.

-- A Senhora Vereadora Nádia Micaela Gomes Goelho, disse ao munícipe para lhe dar

o seu contacto para de uma melhor forma o poderem ajudar.---

.*--.PERÍOOO DE ANTES DA ORDEM DO D

- rNscRrçÕes:---

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, referindo-se à

Semana da Mobilidade, disse ser aquele um assunto que, atendendo às políticas ou à falta

delas e às ações daquele Executivo camarário, lhes preocupa de sobremaneira.

Prendendo-se essencialmente com a destruição de parte da ciclovia que foi feita,

quebrando-se a segregação de uma via para as bicicletas e as trotinetes, criando

insegurança e desorganização naquilo que é a circulação dos veículos. Por isso, perguntou

qual é o plano, os projetos e as políticas do atual Executivo, para aquela questão?

Também, ainda no âmbito da mobilidade mostrou preocupação por ter sido anunciada a

execução de um projeto de estacionamento na Praça do Município, e que acaba por ser

um contrassenso e uma incoerência, relativamente áquilo que o Senhor Presidente da

Câmara anunciou na Semana da Mobilidade, sobre os parques periféricos

11



-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, do

PS, transmitiu que têm sido confrontados por investidores e por pessoas com processos

pendentes no urbanismo, porque o nível de resposta é atualmente muito lento e muito

pouco transparente. Por isso, questionou sobre os cinco dias prometidos para a resposta

quase imediata que foifalado na campanha eleitoral

Depois recordou que o anterior Executivo deixou no campo do urbanismo o desenho dos

circuitos digitais, bem como os próprios procedimentos a funcionar digitalmente e com o

caminho preparado para que a totalidade dos procedimentos urbanísticos ficassem prontos

e a funcionar em junho de dois mil e vinte e dois. Como tal, demandou ao Senhor Presidente

da Câmara, como é que explica aquele retrocesso na desmaterialização dos processos

urbanísticos?

-- O Senhor Deputado MunicipalJosé Manuel Domingos Sebastião, do PS, perguntou

ao Senhor Presidente da Câmara, como é que chegou à solução dos estacionamentos, se

a Assembleia Legislativa da Madeira ainda não produziu nenhum diploma para que as

Câmaras e as empresas os possam fiscalizar.-

-- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da GDU, sobre a

questão trazida pelo munícipe Carlos Venâncio Gonçalves dos Santos, recordou que foi

promovido naquela Assembleia Municipal, um Debate Específico sobre as questões e as

problemáticas relacionadas com a Zona Velha, onde houve um levantamento de um

conjunto de problemas e o apresentar de soluções para a sua resolução. Contudo, até ao

presente nada foi feito e fazendo valer as palavras do Senhor Vereador João Rodrigues,

perguntou para quando essa resolução, tendo em conta a preparação do Regulamento que

no momento está a ser composto pelo Executivo

Depois colocou as seguintes questões:

- Ponto de situação das seguintes acessibilidades: Lombo da Quinta, Caminho do

Jamboto e o Caminho do Laranjal que irá beneficiar os moradores do Ribeiro Lavadouro. -
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- Bolsas de estacionamento: quantas estão a ser perspetivadas e quantas estão, no

momento, lançadas no terreno?

- Habitação: ponto de situação do realojamento dos moradores da Quinta das Freiras. O

que fazer em relação aos terrenos do antigo bairro da Penha de França? Para quando a

construção de novas habitações que muito têm vindo a ser prometidas?

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Gaetano, do PS, sobre os Acordos

de Transferência de Recursos do Município do Funchal para as Juntas de Freguesia,

questionou se têm sido feítas, ao abrigo de que lei ou de contrato e se existiram ou vão

existir diminuição das verbas

-- O Senhor Presidente da Gâmara prestou os seguintes esclarecimentos:

- Sobre a destruição da ciclovia junto ao Ribeiro Seco, disse que apenas executaram o que

a população lhes mandatou com o resultado eleitoral de maioria absoluta. Contudo, a

ciclovia mantém-se e permite a circulação de velocípedes elétricos, de bicicletas, de

trotinetes e a circulação de todo o tipo de viaturas que estavam contempladas naquele

troço

- Quanto ao projeto de estacionamento, foi dito na campanha eleitoral que na baixa do

Funchal iriam ser construídos até mil e quinhentos lugares de estacionamento, quer no

Largo do Município, quer em outros sítios.

- Em relação aos processos de urbanismo, disse que ao contrário da inércia dos últimos

oito anos, atualmente existem obras a serem desenvolvidas em todas as áreas.

Depois passou a palavra ao Senhor Vereador João José Nascimento Rodrigues, que

começou por referir que no momento todo o projeto que entra na Autarquia, em três dias é

logo dito se está ou não completo e se estiver tem logo um gestor de processo. Depois

quando está devidamente instruído é analisado e é dada resposta em menos de trinta dias.

Relativamente à desmaterialização dos processos que foi iniciada em setembro de dois mil
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e vinte e um, disse que não funciona, por isso irão seguir outro caminho que a devido tempo

será anunciado

-- O Senhor Vereador Bruno Miguel Gamacho Pereira, esclareceu:------------

- A Senhora Deputada Municipal Andreia Caetano, sobre questão das Juntas de

Freguesia, disse que naquela semana já reuniu com as Juntas de Freguesia para dizer que

vão mudar o enquadramento legislativo com base na lei 7512013, para fazerem os

Contratos lnteradministrativos, porque os Acordos de Execução estão revogados pela lei

50

- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Amado em relação à habitação social, referiu

que quando aquele Executivo chegou à Autarquia:-------------

- Para o Bairro da Quinta das Freiras, não estava feito o alojamento, não havia concurso

para o Amianto Zero nem havia projeto de arquitetura para o mesmo. Atualmente, o

realojamento das famílias está feito com exceção das casas de alvenaria. O concurso de

demolição e remoção do Amianto Zero está a decorrer e o projeto de arquitetura está a ser

preparado

- Para o Bairro da Penha de França, não existia o projeto de arquitetura e de especialidades.

No momento está a decorrer a elaboração do projeto de arquitetura.-------

-Para o Bairro da Ponte, em Santo António, estão a lançaros procedimentos para o projeto

de especialidade que também não existia

Em relação à questão das acessibilidades, estão todas ainda na situação de expropriação.

--- O Senhor Deputado Municipal Egídio Paulo Caires Fernandes, do BE, corneçou por

felicitar o Senhor Presidente da Assembleia pela iniciativa de que a partir daquela sessão,

existirá o acompanhamento pela linguagem gestual, e o Senhor Presidente da Junta de

Freguesia de Santo António, pelo facto de ali estar a decorrer aquela sessão.-

Depois lembrou que ao contrário do marasmo e da hibemação da cidade do Funchalque o
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atual Executivo quer fazer passar, no Caminho do Laranjal, há um ano e meio atrás, foi

aberto um acesso que dá ligação abaixo da Estrada Comandante Camacho de Freitas e

que esteve vinte anos prometido, para além de outras obras que estão a dar continuidade.

De seguida alertou para o problema viário da Ponte da Praia, porque é um acesso

demasiado estreito para compreender viaturas e peões.

Quis ainda felicitar o Executivo pelo facto de terem colocado portões na Travessa da

Amoreira, no Funchal

-- O Senhor Presidente da Câmara dirigindo-se ao Senhor Deputado Municipal Egídio

Fernandes, disse que decidiram pegar novamente num projeto para o Município do

Funchal, porque sentiram e ouviram a população.----------- ---:----------

-- Por esta ocasião o Senhor Presidente da Assembleia esclareceu o Senhor Presidente

da Câmara, que embora o tempo de intervenção do Executivo tivesse terminado, o grupo

municipalda Coligação Funchal Sempre à Frente, lhe cedia cinco minutos do seu tempo.-

- TNTERPELAçÃO À UeS*

-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, do

PS, perguntou à Mesa se consideram que as declarações e as informações prestadas pela

Câmara Municipal, são mais importantes do que as declarações prestadas pelos Partidos

que ali estão presentes e que representam a população

-- O Senhor Presidente da Assembleia respondeu que os Partidos tiveram o seu tempo

para colocar as suas questões, porém se assim for, as mesmas ficarão sem resposta. ----

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, interpelou a Mesa

no sentido de saber se a partir de agora quando um partido quiser ceder tempo a outro

partido, como já aconteceu no passado e não foi autorizado, vai ser concedido. ---------
-- O Senhor Presidente da Assembleia refutou que no evento anterior foi decidido e

efetuada a cedência de tempo apenas ao Executivo.
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-- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, para

defesa da Mesa, interpelou o Senhor Secretário Roberto Vieira, porque também já teve ali

outras funções, se é ou não é verdade que no anterior mandato a Coligação abriu o

precedente de facultar tempo para que o Executivo pudesse responder às questões. Coisa

diferente, que o Regimento também não permite, foi o que tentaramÍazer de numa outra

sessão haver passagem de tempo entre partidos.

--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Gaetano, do PS, disse que o PSD,

e bem, cedeu tempo ao Executivo, por isso o que está ali em causa, é se esse mesmo

critério vai ser utilizado entre os partidos.

-- O Senhor Presidente da Assembleia, refutou que tal como esclareceu a Senhora

Deputada Municipal Herlanda Amado com o que se verificou no passado e, também, porque

a Vereação prescinde do tempo de esclarecimento, a Mesa irá ultrapassar aquela questão.

Contudo, numa próxima Conferência de Líderes aquela questão será abordada para

chegarem a um consenso.-------

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO A MESA:

-- O Senhor Deputado Municipal Sérgio Juvenal de Jesus Abreu, do PS, pediu à Mesa

que lhe seja indicado o artigo do Regimento da Assembleia Municipal do Funchal, que

proíbe a Coligação Funchal Sempre à Frente de cedertempo à Câmara, ou que os partidos

cedam tempo entre si. Porque concorda plenamente com o facto de a Coligação Funchal

Sempre à Frente ceder tempo ao Presidente da Câmara, para prestar os devidos

esclarecimentos, como, também, concorda que os partidos também deem tempo entre os

outros

-- O Senhor Presidente da Assembleia voltou a proporque aquele assunto seja debatido

numa Conferência de Líderes e, se necessário, alterar o Regimento.------

- INTERPELAçÃO A MESA:
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-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, alertou que antes

da sua interpelação à mesa, o grupo municipal do PS tinha cinco minutos e dez segundos,

porém o Senhor Secretário da Mesa descontou tempo durante essa interpelação, quando

não o deveria ter feito

-- O Senhor Presidente da Assembleia disse ter total confiança na pessoa que está a

controlar o tempo

- PROTESTO A MESA:

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Gaetano, do PS, apresentou um

protesto à Mesa por ter sido descontado tempo da interpelação que Íez.------

--- O Primeiro Senhor Secretário da Mesa, Roberto Vieira, garantiu que a partir daquele

dia não deixará passar nem um segundo do tempo atribuído

-- O Senhor Presidente da Assembleia, pediu respeito a todos porque estão numa

Assembleia para a qual foram eleitos para respeitar e serem respeitados. E que dali para a

frente e na condução dos trabalhos, sejam honestos e que estejam ali para defender os

munícipes e não andar com quezÍlias meramente pontuais. -------

-- De seguida deu a palavra ao Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues,

do MPT, que apresentou o seguinte:

- Proposta de Resolução - Apoio à Realização de Pequenas Cirurgias no Concelho

do Funchal: "O Grupo Municipal do Partido da ïerra vem apresentar uma proposta de

financiamento para a realização de pequenas cirurgias a todos os residentes neste

concelho do Funchal, assim como propor a criação de um regulamento para que a Câmara

Municipal do Funchal financie pequenas cirurgias a todos os funchalenses carenciados.---

O Partido da Terra como partido humanista defende que a população merece cuidados de

saúde de qualidade e a tempo e horas. Uma vez que o govemo regional não garante a

satisfação desta necessidade e deve ser a CMF a assumir a medida e o respetivo custo. -
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Os cuidados de saúde não podem ser ignorados e temos os funchalenses com o Partido

da Terra a pedir ao Sr. Presidente Dr. Pedro Calado e a esta Assembleia Municipal que

aprove esta proposta de resolução.

O MPT dá um exemplo muito simples que algumas famílias do funchal abordaram. As

pessoas têm vontade de trabalhar, mas não podem trabalhar porque foidiagnosticada uma

patologia de cataratas, uma pequena cirurgia simples pode dignificar a vida desses

funchalenses

Esta proposta vem no âmbito de uma estratégia para erradicar a pobreza (objetivo 1 de

desenvolvimento sustentável da ONU) promover a Saúde (objetivo 3), reduzir as

desigualdades (objetivo 1 0).---

1. Vamos propor a esta assembleia que seja implementado o Apoio à Realização de

Pequenas Cirurgias no Concelho do Funchal

O valor a alocar para esta propostas vem através do Pacote Fiscal 2023 - DERRAMA. ----

O Grupo Municipal do Partido da Terra é responsável e esta proposta vem no âmbito de

uma estratégia contra a pobreza.

Em conformidade com o Regimento da Assembleia Municipal do Funchal, alínea d),

ponto 2, artigo 40 o Grupo Municipal do Partido Terra vem por este meio propor que

o Município do Funchal regulamente o Apoio à Realização de Pequenas Cirurgias no

Goncelho do Funchale seu financiamento.--.

O Concelho do Funchal merece melhore o Grupo Municipaldo Partido da Tena quer justiça

para todos os Funchalenses."----

- Proposta de Resolução - Pacote Fiscal 2023 - DERRAMA: "De acordo com a alínea

c), do artigo 14o da Lei 7312O13, de 3 de setembro em vigor, constituem receitas dos

municípios o produto da cobrança de denamas lançadas nos termos do artigo 18o daquela

lei.------

18



0,
/c

De acordo com o disposto no no 1 do artigo 18o da Lei ft12A13, de 3 de setembro, os

municípios podem deliberar lançaranualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5o/o

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de lmposto sobre o Rendimento das Pessoas

Coletivas (lRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica

por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma

atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com

estabelecimento estável nesse territorio.

Nos termos do no 1, 17 e 18 do artigo 18o da referida disposição legal, a derrama lançada

tem duração anual e vigora até nova deliberação, devendo a deliberação ser comunicada

por vía eletrónica pela câmara municipal à AT até ao dia 31 de dezembro do respetivo

período de tributação. E se a comunicação referida for remetida para além do prazo

estabelecido, a liquidação e cobrança da derrama são efetuadas com base na taxa e

benefícios fiscais que estiverem em vigor naquela data.

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das alíneas c) e d) do no I do artigo

25o e da alínea ccc) do no 1 artigo 33o, ambos da Lei 7512013, de 12 de setembro, submeter

à aprovação da Assembleia Municipal:-----

O lançamento da derrama, com o intuito de alocar verbas para "Apoio à Realização de

Pequenas Cirurgias no Concelho do Funchal" e assim podermos dar melhor qualidade de

vida a alguns funchalenses.

1. Taxa geral 0,50%

- Volume negócios: Sujeitos passivos cujo volume de negócios, no período anterior, não

ultrapasse € 200.000,00. -----
- Criação emprego: Sujeitos passivos que instalem a sua sede social no concelho e que

tenham criado e mantenham no período da isenção, no mínimo 5 novos postos trabalho. -
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O Grupo Municipal do Partído da Tena é responsável e esta proposta vem no âmbito de

uma estratégia contra a pobreza, promoção da mobilidade suave e benefício do ambiente

O Concelho do Funchalmerece melhore o Grupo Municipaldo Partido da Terra quer justiça

para todos os Funchalenses.-:--

Assim, em conformidade com o Regimento da Assembleia Municipal do Funchal,

alínea d), ponto 2, artigo 40 o Grupo Municipal do PaÉido Terra vem por este meio

propor que o Município do Funchal inclua no seu Pacote Fiscal para 2023, o

lançamento de uma taxa de derrama de 0,5% sobre os lucros das empresas com as

isenções referidas anteriormente." -----

- Proposta de Resolução - Programa de Eficiência na lluminação Pública: "O Grupo

Municipal do Partido da Terra vem apresentar uma proposta de resolução de substituição

da iluminação pública existente por uma mais amigável do ambiente.

A ideia é reduzir a fatura com a energia no mínimo em 7oo/o

Este projeto de alterar a iluminação pública deve ser alvo de uma candidatura aos fundos

europeus, para que os funchalenses sejam duplamente beneficiados com esta medida:

poupança na aquisição dos equipamentos e retorno com a diminuição de custos na

eletricidade

Em anexo 3 ficheiros:

- Proposta de lluminação Pública Orçamento 2022-0076_Luminárias LED

- Proposta de lluminação Pública Anexo 1-Ficha técnica LMC-07

- Proposta de lluminação Pública Anexo 2-Ficha técnica SLTH-07.-

Com estes documentos os Sr. Deputados, Sr. Deputadas, Sr. Vereadores, Sr. Vereadoras

e Sr. Presidente da Autarquia pode verificar o benefício que vai trazer ao município. ---..-
Com esta redução de custos, o Funchalvai poupar muito dinheiro, podendo aplicá-lo para

beneficiar os nossos estudantes com Transportes Públicos Gratuitos SUB 23 Funchal.
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Grupo Municipal do Partido da Terra é responsávele esta proposta vem no âmbito de uma

estratégia contra a pobreza, promover a mobilidade suave e a beneficiar o ambiente. ----

A implementação, conservação e gestão das redes de iluminação pública é da

responsabilidade dos municípios (Decreto Legislativo Regional nos 2l20O7lM alterado pelo

Decreto Legislativo Regional no 34/2016/M), pelo que o município será beneficiado

economicamente com esta medida

O concelho do Funchal merece melhor e o Grupo Municipal do Partido da Terra quer justiça

para todos os Funchalenses.-----

Assim, em conformidade com o Regimento da Assembleia Municipal do Funchal,

alínea d), ponto 2, artigo 40 o Grupo Municipal do Partido Terra vem por este meio

propor que o Município do Funchal lance um concurso público para a substituição

da lluminação Pública no Concelho do Funchal."

- Proposta de Resolução - Transportes Públicos Gratuitos SUB 23 Funchal: "O Grupo

Municipal do Partido da Terra vem apresentar uma proposta de Transportes Públicos

Gratuitos SUB 23 Funchal a todos os estudantes que residentes e que estudam neste

concelho do Funchal. --..---------

O Partido da Terra como partido ecologista defende uma aposta em transportes públicos.

Estes devem ser gratuitos e as redes aumentadas por forma a satisfazerem a população.

Repare-se que para além de uma melhoria na balança comercial regional (deixamos de

importar tantos derivados do petroleo) e no ambiente (com consequências benéficas para

a saúde humana), esta medida ajuda as famílias mais carencíadas que muitas vezes

gastam um terço de seu ordenado em transportes públicos para poderem irtrabalhar e seus

filhos irem estudar

Com esta medida facilitam-se as deslocações para obtercalor humano, para além de poder

permitir uma melhor centralização da cidade, e desonerar as famílias do custo dos

2I



combustíveis, do estacionamento, e do congestionamento do trânsito

No Concelho do Funchal temos cerca de 12 559 alunos no 30. Ciclo e secundário

O custo dos passes urbanos são de 22,50€.

Propõe-se a esta assembleia uma alteração no orçamento de 2O22, utilizando o aumento

exponencial e extraordinário de receitas em impostos, para que comporte esta medida, até

um valor de 283 477,50€. mensais

Propõe-se a esta assembleia apoiar 12 559 alunos do nosso Concelho do Funchal.---------

Sr. Deputados, Sr. Deputadas, Sr. Vereadores, Sr. Vereadoras e Sr. Presidente da

Autarquia com o aprovarda Proposta de iluminação pública, não teremos defazer nenhuma

ginástica financeira para alocar estas verbas.---

O Grupo Municipal do Partido da Terra é responsável e esta proposta vem no âmbito de

uma estratégia contra a pobreza, promover a mobilidade suave e a beneficiar o ambiente.

O Concelho do Funchal merece melhore o Grupo Municipaldo Partido da Terra quer justiça

para todos os Funchalenses

Assim, em conformidade com o Regimento da Assembleia Municipal do Funchal,

alínea d), ponto 2, artigo 40 o Grupo Municipal do Partido Terra vem por este meio

propor que o Município do Funchal regulamente a Atribuição de Transporte Público

Gratuito SUB 23 no Concelho do Funchal."

- Voto de Protesto - Documentação pedida e ignorada pelo Senhor Presidente: "O

Grupo Municipal do Partido Terra apresenta seus protestos contra o Executivo e o Sr.

Presidente Pedro Calado, o qual ignora constantemente os pedidos de documentação.--

Ficamos na dúvida se algum dos seguintes planos existe!!

o Plano mobilidade urbana sustentável;--------

. Plano mobilidade ciclável;--

. Número de postes de iluminação no funchal;
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Ló

. Planos de acompanhamento e monitorização para situações de risco de fenómenos

extremos-

o Plano diretor de drenagens urbanas; --------
o Licenciamento da cadeira Lidl na Cruz vermelha;-----

Pese embora o Sr. Presidente Pedro Calado ter afirmado, no seu discurso de tomada de

posse da Presidência da Autarquia do Funchal, que iria trabalhar com todos e não iria fazer

discriminações, a realidade é muito diferente. O Grupo Municipaldo Partido Terra sente-se

discriminado e não podemos deixar que esta situação se mantenha sem que os

funchalenses fiquem a conhecê-la.-----

Pelo exposto, nos termos regimentais aplicáveis, o Grupo Municipal do Partido Terra

apresenta este voto de protesto pelo facto de os Funchalenses não terem culpa da

falta de vergonha deste executivo em não facultar estes documentos a membros

desta assembleia eleitos pelos Funchalenses.

O Concelho do Funchal merece melhor e o Grupo Municipal do Partido da Tema quer um

Funchal sem perseguições deste Executivo e do Sr. Presidente Pedro Calado e que os

mesmos forneçam atempadamente os documentos pedidos sem discriminação do partido

ou cidadão que o está a pedir."------

- Voto de Protesto - Bombeiros Sapadores do Funchal lesados: "O Grupo Municipaldo

Partido da Terra apresenta os seus protestos contra o que o Senhor Presidente Pedro

Calado está a fazer a esta nobre classe de Bombeiros Sapadores.

Comparando as promessas eleitorais com a atitude do Sr. Presidente Pedro Calado depois

de eleito deparamo-nos com realidades dÍspares.

Esta nobre classe Bombeiros Sapadores da autarquia está a ser prejudicada

deliberadamente. Assim, acreditarem promessas de políticos fica difícil. Esta situação está

a afetar a moral destes trabalhadores.
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O Partido da Terra garante que não vai esquecer os bombeiros e vai lutar pela justiça.---

Pelo exposto, nos termos regimentais aplicáveis, o Grupo Municipal do Partido Terra

apresenta este voto de protesto pelo facto de os bombeiros sapadores do funchal

não terem culpa da falta de congruência do Sr. Presidente tendo em conta as suas

promessas eleitorais, terem sido manipulados e esquecidos.----
O Concelho do Funchal merece melhor e o Grupo Municipal do Partido da Tena quer ver

um pedido de desculpa aos Bombeiros sapadores e aos Funchalenses pelo Sr. Presidente

por pensar que dar medalhas e igual a dar estímulo de progressão de caneira e

regularização dos ordenados."----.-------

- TNTERPELAçÃO À UESA:

-- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, sobre os

documentos apresentados, alertou a Mesa que aquando da receção dos mesmos fosse

recomendado reformular o seu conteúdo. Porque em relação:-----------

- Ao Voto de Protesto - Bombeiros Sapadores do Funchal. Parece que se dirige aos

Bombeiros.

- Sobre os impostos. Não pode haver consignação dos mesmos.-------.:-------

- E por o ano de 2022 estar a findar, julga que o atual orçamento não deve de ser alterado.

Como tal, sugeriu que o Senhor Deputado em questão, considere retirá-las para que sejam

devidamente redigidas para que aquela Assembleia as possa votar.

-- O Senhor Presidente da Assembleia redarguiu que cultivando sempre a democracia,

é entendimento da Mesa que todos os assuntos poderão ser propostos para ali serem

discutidos, se não estiverem de acordo, o modo de se pronunciarem é votando contra. ---

- DEFESA DA HONRA:

--- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, questionou à

Senhora Deputada Municìpal Herlanda Amado, se quer cortar avozdo MPT?
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Depois disse que não irá retirar qualquer proposta

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a Proposta de Resolução -
Apoio à Realização de Pequenas Cirurgias no Concelho do Funchal - Apresentada

pelo MPT, não sendo aprovada com vinte e três votos contra, sendo vinte e um votos da

Coligação Funchal Sempre à Frente, um voto do PDR e um voto da CDU. Mereceu ainda

nove votos a favor, sendo oito votos do PS, um voto do MPT e uma abstenção do PAN.--

- DECLARAçÕES DE VOTO:

-- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, declarou

que aquela proposta é uma tentativa de desresponsabilizar o Govemo Regional em relação

àquelas que são as suas competências na área da saúde, responsabilizando os municípios.

Por isso, a forma mais correta será exigir perante o Governo Regional uma intervenção

mais célere naquela área.----

--- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, declarou que

entende que aquela é uma responsabilidade do Governo Regional, mas ficava muito bem

aquela Câmara poder dar um brinde a essas pessoas.

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o seguinte

- Proposta de Resolução - Pacote Fiscal 2023 - DERRAMA - Apresentada pelo MPT,

não aprovada com vinte e um votos contra da Coligação Funchal Sempre à Frente.

Mereceu ainda dez votos a favor, sendo oito votos do PS, um voto do BE, um voto do MPT

e duas abstenções, sendo uma do PDR e uma da CDU.

- Proposta de Resolução Programa de Eficiência na lluminação Pública

Apresentada pelo MPT, não aprovada com vinte e dois votos contra da Coligação Funchal

Sempre à Frente. Mereceu ainda onze votos a favor, sendo oito votos do PS, um voto do

BE, um voto do PAN, um voto do MPT e duas abstenções, sendo uma do PDR e uma da

CDU.
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- DECLARAçOES DE VOTO:

-- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, declarou

que se absteve pelos motivos que já tinha anteriormente referido e por outros que se

escusou a comentar.

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, declarou que

aquela proposta vem na linha de beneficiar o concelho do Funchal reduzindo os custos com

a energia. Porém, embora entenda que o PSD é despesista, vai continuar a apresentar

propostas, porque foi para isso que foram eleitos.

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a Proposta de Resolução -
Transportes Públicos Gratuitos SUB 23 Funchal . Apresentada pelo MPT, não sendo

aprovada com vinte e cinco votos contra da Coligação Funchalsempre à Frente. Mereceu

ainda catorze votos a favor, sendo nove votos do PS, um voto do BE, um voto do PAN, um

voto do PDR, um voto do MPT e um voto da CDU.-

- DECLARAçOES DE VOTO:

..- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, declarou não

perceber o chumbo daquela proposta, quando os Presidentes das Juntas de Freguesia têm

que ajudar as pessoas a pagar os passes

-.- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, declarou

que tendo em conta as questões de mobilidade que o próprio concelho do Funchaltem sido

alvo nos últimos meses, os transportes públicos gratuitos poderiam permitir que esse

problema pudesse ser de alguma maneira minimizado

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Voto de Protesto -
Documentação pedida e ignorada pelo Senhor Presidente . Apresentado pelo MPT,

não sendo aprovado com vinte e cinco votos contra da Coligação Funchal Sempre à

Frente. Mereceu ainda treze votos a favor, sendo nove votos do PS, três votos do BE, um
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voto do MPT e três abstenções, sendo uma do PAN, uma do PDR e uma da CDU.-.

- DEcLAReçÃo DE voro:

-- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, declarou

que se absteve porque aquele voto de protesto não é uma coisa nova, mas já vem do

passado, pois ainda há respostas do anterior Executivo que não foram expedidas

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Voto de Protesto -
Bombeiros Sapadores do Funchal lesados - Apresentado pelo MPT, não sendo

aprovado com vinte e quatro votos contra da Coligação FunchalSempre à Frente. Mereceu

ainda treze votos a favor, sendo nove votos do PS, três votos do BE, um do MPT e três

abstenções, sendo uma do PAN, uma do PDR e uma da CDU

- DECLARAçÕES DE VOTO:

-.- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, declarou

que o seu sentido de voto veio na sequência de questões que a CDU não acompanha na

totalidade.

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, declarou que

embora existam partidos que muitas vezes defendem e depois recuam, o MPT defende a

causa dos Bombeiros, porque conhece as suas dificuldades. ----------

-- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Deputada Municipal

Andreia Drumond Gaetano, do PS, para apresentar a Proposta de Deliberação

Criação do Corpo de Polícia Municipal do Funchal: "Conforme consta do preâmbulo do

Decreto-Lei n.os 239/2009, de 16 de Setembro, diploma que estabelece os direitos e os

deveres dos agentes de polícia municipal, assim como as condições e o modo de exercício

das respetivas funções, regulamentando a Lei n.o 1912A04, de 20 de Maio, a "revisão do

Constituição da República Poftuguesa realizada em 1997 veio permitir que os municípios

possam criar poltcias municipais que, paro além do exercício dos compefêncras de polícia
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administrativa já anteiormente àqueles reconhecidas, tenham ainda poderes de atuação

no âmbito da segurança intemo, em caoperação com as forças de segurança."---------------

Com a criação de um corpo de polícia municipal, pretende-se que o Município do Funchal

esteja munido de um instrumento que visa dar uma melhor resposta na área da fiscalização

e ocupação do espaço público, quer nas questões relacionadas com o policiamento e com

o trânsito, num trabalho que será sempre desenvolvido em conjunto com o Comando

Regionalda Madeira da Polícia de Segurança Pública e demais autoridades competentes,

bem como resolverdefinitivamente e integraras lacunas em áreas de atuação da Autarquia

incluindo áreas tais como no âmbito de atuação da fiscalização municipalgeral, fiscalização

de obras e fiscalização ambiental e ainda melhorar a eficácia das ações de fiscalização e

principalmente a eficiência da vigilância e segurança na cidade, tão necessária nos dias de

hoje

Em 2019 foi realizado, pela consultora KPMG, um estudo aprofundado da realidade da

nossa cidade e foi inclusivamente apresentada uma proposta de regulamento nesta

Assembleia Municipal no mesmo ano de 2019, que foichumbada. Existe, portanto, todo um

trabalho realizado pela autarquia e pelos seus funcionários e dirigentes que pode e deve

ser aproveitado.-*-*

Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista, tem a honra de propor a que

Assembleia Municipal do Funchal, reunida em sessão ordinária do dia 30 de

setembro de 2022, aprove instar o executivo camarário a desencadear o

procedimento com vista à criação do corpo de polícia municipal e à necessária

elaboração do Regulamento de Funcionamento e Organização da Polícia Municipal

do Funchal.'----------

- INTERVENÇÃO:---

-- O Senhor Deputado Municipal Gonçalo Nuno Pimenta Camacho, da Coligação
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Funchal Sempre à Frente, sobre aquela questão recordou ao Partido Socialista que

quando esteve na Câmara Municipal do Funchal, a falta de planeamento dos recursos

humanos na área da fiscalização para, em articulação com o Comando Regional da PSP,

estar na linha da frente da segurança da cidade, que é a quem compete assegurar, uma

vez que a Polícia Municipal so tem competência administrativa

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a Proposta de Deliberação

- Griação do Gorpo de Polícia Municipal do Funchal - Apresentada pelo PS, não sendo

aprovada com vinte e sete votos contra, sendo vinte e seis votos da Coligação Funchal

Sempre à Frente e um voto da CDU. Mereceu ainda catoze votos a favor, sendo nove

votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do MPT e uma abstenção do PDR.

- DECLARAçOES DE VOTO:

-.- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, declarou

que aquela proposta não passa, uma vez mais, de demagogia. Pelo que o PS deveria era

de intervir no lugar próprio, para que a RAM tivesse mais meios para garantir, também, que

no Funchal as forças de segurança tivessem mais meios para puderem responder aos

problemas verificados

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Gaetano, do PS, declarou que

lamentam que mais uma vez tenha sido chumbada a criação da Polícia Municipal e lembrou

que a Polícia Municipal pode poupar muitos custos à Câmara, nomeadamente, com a

vigilância de edifícios

-- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Deputado Municipal

José Manuel Domingos Sebastião, do PS, para apresentar a Proposta de Deliberação

- Transportes Públicos Gratuitos: "Na Região Autónoma da Madeira nenhuma autarquia

se constituiu como Autoridade de Transporte, pese embora o Município do Funchal

manifestasse a intenção de o fazer mediante a transferência das respetivas verbas
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financeiras por parte do Governo Regional, o que este sempre se recusou.

E assim Autoridade de Transporte na Madeira o Governo Regional em detrimento das

autarquias, numa postura que consideramos centralista e autoritária

lsto leva a vários constrangimentos, desde logo na definição da estratégia de mobilidade,

na gestão de um melhor acesso ao serviço publico de transporte, além da obvia

coordenação entre as várias atribuições municipais, nas quais os transportes públicos

assumem um papel fundamental.--------

Sendo que o ideal seria o Município do Funchal se constituir enquanto Autoridade de

Transporte e chamar a si uma das suas principais atribuições, o que não está impedido de

o tazer, consideramos que é premente o executivo camarário encetar negociações com o

Governo Regional da Madeira no sentido de os transportes públicos de passageiros no

Funchal serem gratuitos para os seus residentes. -----
Esta medida resolveria grande parte dos problemas de trânsito que se verificam na cidade

e que se agravaram consideravelmente nos últimos meses, bem como contribuiria para

uma grande ajuda financeira às famílias do Funchal. ----------

Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista, tem a honra de propor que a

Assembleia Municipal do Funchal, reunida em sessão ordinária do dia 30 de

setembro de 2022, aprove recomendar ao executivo camarário que desencadeie

negociações com o Governo Regional da Madeira, no sentido de os transportes

públicos no Funchal serem gratuitos para os seus residentes."

- INTERVENÇÃO:--

-- O Senhor Deputado MunicipalJoão Paulo Pereira Marques, da Goligação Funchal

Sempre à Frente, sobre a Proposta apresentada relembrou que em dois mil e dezasseis o

PS queria mandar nos Horários do Funchal e ao mesmo tempo mandar a conta para o

Governo Regionalda Madeira. Mais tarde, em dois mil e dezoito decidiram se queÍiam ou
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não participar na gestão dos Horários do Funchal, e aí tiveram a oportunidade de,

eventualmente, dar transportes gratuitos.

Também recordou que para a aprovação do Contrato lnteradministrativo que levou à

delegação de poderes da Câmara Municipaldo Funchal no Governo Regional da Madeira,

foram os Deputados Municipais do PSD e do CDS que convocaram a Assembleia Municipal

do Funchal. Porque se estivessem à espera do PS, todas aquelas centenas de postos de

trabalho dos Horários do Funchal estariam atualmente colocados em causa.

Lembrou ainda que o Governo Regional da Madeira depois de assumir a gestão da

empresa Horários do Funchal, quando investiu para que os transportes fossem gratuitos

até aos doze anos e para que o preço do passe fosse reduzido na RAM, o PS foi contra.--

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou a Proposta de Deliberação -
Transportes Públicos Gratuitos - Apresentada pelo PS, à votação não sendo aprovada

com vinte e seis votos contra da Coligação Funchal Sempre à Frente. Mereceu ainda

dezasseis votos a favor, sendo nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um

voto do PDR, um voto do MPT e um voto da CDU.

- DECLARAçOES DE VOTO:

-- O Senhor Deputado Municipal José Manuel Domingos Sebastião, do PS, declarou

que o PSD e o CDS com o seu voto contra, demonstram estar contra os funchalenses. ---

-- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, declarou

que é contra a forma demagógica de fazer passar uma imagem de que agora sirn estão a

defender os funchalenses. Porque, tal como foi dito pelo Senhor Deputado Municipal João

Paulo Marques, o Partido Socialista teve a oportunidade de garantir os transportes públicos

no concelho do Funchal, existindo, inclusive, a apresentação de uma Proposta por parte da

CDU nesse sentido, a qualvotaram contra.---

-- O Senhor Deputado ilunicipal Joaquim José Batalha de Sousa, do PAN, declarou
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que por vivermos uma fase complicada com a crise energética associada à crise climática,

não pode continuar a ser permitir que um número enorme de carros entre na cidade. Assim,

se aquela Proposta não foiagora aprovada, que venha na próxima, mas que acima de tudo

vá em frente, porque está em causa o futuro de todos

-- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Deputado Municipal

Joaquim José Batalha de Sousa, do PAN, para apresentaro seguinte:------------

- Recomendação - Apoiar os munícipês a poupar nas faturas da energia: 'Vivemos

num contexto de emergência climática e o nosso país está particularmente exposto aos

fenómenos extremos gerados pelo aquecimento global. Menorizar as ameaps que esta

emergência climática potencia é não antecipar os riscos contingentes que já estamos a

correr

Sabemos que o problema não é resolúvel por qualquer posição voluntarista de cada um

dos países, mas nada impede que Portugal seja pioneiro e que contribua para a construção

de compromissos sólidos no âmbito desse processo.

A Madeira tem condições excecionais para se tornar um exemplo de sustentabilidade

ambiental face às restantes regiões europeias. Em vez de utilizar a arma ambiental

contra o desenvolvimento económico, como alguns dizem, tem de incorporar a dimensão

de sustentabilidade no próprio modelo de crescimento. ----
É possível, a prazo, reduzir a nossa dependência energética pelo aumento da

produção de energias renováveis, remetendo para uma dimensão complementar o

consumo com base em combustíveis fósseis. A Madeira deve estar na linha da frente na

prossecução desse objetivo

É desejável antecipar a data prevista para atingirmos a neutralidade carbónica (2050).

Quer através da redução das emissões de gases com efeito estufa quer através de um

esforço alargado da capacidade de captura de carbono da atmosfera.----------
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Considerando que:--

- Se avizinha um longo inverno por fruto do contexto de guena que vivemos na Europa;---

- A União Europeia está a planear uma "reforma profunda e abrangente do mercado da

eletricidade" e a estratégia para tornar a UE mais independente do ponto de vista energético

da Rússia está assente em aumentar as energias renováveis, mobilizar a economia de

energia e diversificar as fontes de energia;

- lnvestir em painéis solares e bombas de calor, juntamente com a renovação de edifícios

e medidas de eficiência energética, nos aproximará do Compromisso do Acordo de Paris,

ao mesmo tempo isola o regime invasor de Putin e mitiga a pobreza energética;--------

- A nível nacional também está prevista a implementação de uma estratégia nacional de

combate à pobreza energética; -------
- As autarquias são um nívelde governação bastante próximo dos cidadãos e cidadãs com

um papelmuito importante na descarbonização e no combate à pobreza energética. ---..-
- A transição para energias renováveis só é possível com ações efetivas de todos:

organizações públicas e privadas e também os cidadãos e cidadãs individualmente.
A- E necessário que o município atue de forma preventiva, o mais rapidamente possível; --

- Queremos um município justo e resiliente que aposte na utilização eÍiciente de energia,

na produção e armazenamento de energia renovável

Face ao exposto, vem a representação municipal do PAN propor que a Assembleia

Municipal do Funchal, na sua Sessão Ordinária de 30 de setembro de 2022, delibere

recomendar à Câmara Municipal do Funchal que:-------

- Crie um espaço de proximidade ou uma linha de esclarecimento e apoio aos e às

munícipes com o objetivo de dotar as pessoas e/ou famílias da informação necessária para

reduzirem os seus custos com energia através da implementação de medidas de eficiência

energética e de produção descentralizada de energia renovável assim como apoio à
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submissão de candidaturas às oportunidades de financiamento nacional nesta área; ..---

- lntervenha no apoio e dinamização de novas comunidades de energia renovável no

município;-

- Dote a habitação municipal de painéis de captação de energia renovável - Solar com

baterias para acumular energia que permitam servir a habitação e outros edifícios

municipais próximos;"

- Recomendação - Promover zonas de ruído adequada às funções de habitação,

trabalho e lazer: 'O PAN defende que a execução da política de ordenamento do território

e de urbanismo deve assegurara qualidade do ambiente sonoro, promovendo a distribuição

adequada das funções de habitação, trabalho e lazer.

O ruído e hoje comumente reconhecido como um dos fatores dominantes na degradação

do ambiente urbano. A lesão reiterada ou prolongada do sono e tranquilidade tem

consequências sérias e gravosas no desempenho profissional, no rendimento escolar e na

saúde psíquica e física.

Gonsiderando que:

1. O ruído constitui um risco ambiental de relevo, principalmente em centros urbanos onde

existem mais fontes de ruído que afetam um maior número de pessoas

2. Em 1996, o Center for Hearing and Communication criou o Dia lnternacional da

Sensibilização para o Ruído, de modo a encorajar as pessoas a serem pró-ativas em

relação ao incómodo causado pelo ruído que as afeta no trabalho, onde vivem ou nas suas

zonas de lazer;

3. A Diretiva Europeia 200214918C define ruído ambiente como "som extemo indesejado ou

prejudicial criado poratividades humanas, incluindo o ruído emitido por meios de transporte,

tráfego rodoviário, ferroviário, aéreo e instalações utilizadas na atividade industrial". ----..-'

4. Organização Mundialde Saúde (OMS) tem vindo a alertar para os riscos inerentes a uma
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exposição constante e prolongada de ruído ambiente que incluem perturbações do sono,

zumbido, initabilidade e aumento da pressão arterial que, por sua vez, podem dar origem,

por exemplo, a doenças cardiovasculares e do foro psicológico ou estar ainda na origem de

défices cognitivos em crianças

5. Estudos da OMS e da Agência Europeia de Ambiente referem que a principal fonte de

ruído ambiente na Europa é o tráfego rodoviário e estimam que, por ano, cerca de 43 mil

admissões hospitalares estejam diretamente relacionadas com níveis de ruído elevados. -

6. No relatório publicado em outubro de 2018, a OMS recomenda como limite máximo de

ruído causado pelo tráfego automóvel 55 dB(A) durante o período diurno e a5 dB(A) durante

a noite.----

O Mapa do Ruído elaborado pela Associação Zero em 2016 sobre o ruído na cidade do

Funchal, permite deduzir que, todos os locais registaram valores médios acima do limite

legal para o período diumo em zonas mistas, de acordo com a legislação nacional e

europeia em vigor".

7. Segundo a Zero, os níveis de ruído ambiente nas zonas mistas não deverão ultrapassar

65 dBA durante o dia e os 55 dBA entre as 23:00 e as 07:00. Em zonas de escolas,

hospitais, jardins ou exclusivamente residenciais, que deveriam estar classificadas como

zonas sensíveis, os nÍveis deverão ser 10 dBA abaixo dos verificados em zonas mistas. -
8. O desenvolvimento da cidade de Funchal nos últimos anos tem-se traduzido num

aumento de fontes de ruído. Do aumento do tráfego automóvel ao aumento do número de

turistas, os funchalenses têm-se debatido com níveis de ruído que tem comprometido a sua

qualidade de vida

9. O relatório da OMS refere, pela primeira vez, as atividades de lazer como fonte de ruído

potencialmente prejudicial à saúde humana. O aumento do turismo na cidade de Funchal

promoveu o surgimento de novos espaços de convívio e diversão noturna, mas também o
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convívio na via pública, muitas vezes acompanhado por um consumo excessivo de bebidas

alcoólicas, o que tem vindo a afetar o descanso dos moradores

10. No Funchal o morador da zona Velha, na freguesia de Santa Maria Maior, têm-se

queixado há anos do ruído excessivo que resulta do não encerramento dos bares às horas

definidas por lei e pela manutenção na via pública de cidadãos em animados convívios,

muitas vezes acompanhado por um consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

11. Os funchalenses queixam-se de que o ruído resultante do tráfego automóvel se deve

muitas vezes ao incumprimento da legislação em vigor e falta uma fiscalização eficaz. ----

Assim, a Representação Municipal do Partido Pessoas Animais Natureza propõe que

a Assembleia Municipal de Funchal, na sua reunião de 30 de setembro de 2022,

delibere recomendar à Câmara Municipal do Funchal que:

1. Promova a realização de um estudo efetivo ao impacto do ruído na saúde dos

funchalenses que se debruce sobre os reais efeitos de cada uma das principais fontes de

ruído - tráfego automóvel, e atividades de ls2g1.--
2. lnforme esta Assembleia sobre o estado do Regulamento Geraldo Ruído, bem como os

resultados das monitorizações realizadas até à data.

3. Promova um reforço na fiscalização do cumprimento da legislação relativa quer às

atividades notumas quer à circulação rodoviária, principalmente junto a zonas residenciais.

Delibere ainda:

Enviara presente deliberação à Organização Mundialde Saúde (OMS), à Agência Europeia

do Ambiente (AEA), ao Presidente do Govemo Regional, ao Presidente da Assembleia

Legislativa Regional, aos Grupos Parlamentares da Assembleia Legislativa Regíonal, à

Secretaria Regional do Ambiente, à Direção Regional do Ambiente, à Agência Portuguesa

do Ambiente (APA), à ZERO Associação Sistema Tenestre Sustentável e à Quercus -

Associação Nacionalde Conservação da Natureza e as Juntas de Freguesia de Funchal."
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- Recomendação - Por um acesso às escolas por ruas mais seguras: "O mês de

setembro é marcado pelo regresso às aulas dos cerca de um milhão de crianças até aos

18 anos que frequentam estabelecimentos de ensino em Portugal. Os cerca de quarenta

mil alunos madeirenses e em particular os que frequentam as escolas localizadas no

município do Funchal continuam a privilegiar o autocano e o automóvelcomo os principais

meios utilizados nas deslocações. No entanto, sabemos que o acesso a muitas escolas de

Funchal se faz por ruas em quel

a) não existem passeios;

b) o passeio não permite a circulação lado a lado de um adulto com uma criança pela mão

ou mesmo de um carrinho de bebé

PAN desafia os partidos presentes nesta Assembleia a definirem a devolução da cidade

aos munícipes como um projeto comum a todos nós nesta legislatura, que nos permita

elaborar um Plano de Acessibilidade Pedonaldo municipio do Funchal, para identificarmos

estratégias para promover uma maior acessibilidade, mobilidade e autonomia da criança

enquanto peão, no ambiente rodoviário perto da escola, garantido a sua segurança, através

do controlo e gestão do risco de acidente. Pelas suas características, as crianças são

utilizadoras de espaços rodoviários especiais e especialmente vulneráveis e encontram

vários obstáculos à sua acessibilidade, mobilidade e autonomia.

a) a porta de saida diretamente para a estrada;

b) o volume de tráfego intenso;-

c) a velocidade excessiva dos carros;

d) o estacionamento caótico e anárquico;-------

e) a ausência de passeios;

f) os passeios estreitos e ocupados;
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g) locais de atravessamento não acessíveis e/ou descontínuos ou pouco visíveis;

h) uma envolvente pouco atrativa;

i) etc

Todos estes obstáculos aumentam o risco de atropelamento das crianças e jovens e limitam

as possibilidades de estas se deslocarem a pé para a escola. Por essas razões, cidades

como Paris, Barcelona e Lisboa têm vindo a eliminar a passagem de canos nas ruas de

acesso às escolas da cidade, criando ruas pedonais com o intuito de garantir que as

entradas e saídas da escola se fazem com a maior segurança possível, mas também

contribuindo para uma melhor qualidade do ar que as crianças respiram no caminho para

a escola ou nos seus recreios, muitos deles expostos a níveis excessivos de poluição

provenientes dos automóveis e autocarros que circulam por perto. Paris iniciou em 2020

um programa de pedonalização das ruas em que existem creches, jardins de infância ou

escolas primárias. Sempre que possível, são instaladas barreiras amovíveis, que permitem

a passagem de veículos de emergência e serviços (recolha de lixo doméstico, etc.), mas

proíbem a passagem outros veículos automóveis. Quando é necessário garantir o acesso

a estacionamentos privativos dos residentes dessas ruas ou existem necessidades

imperiosas de cargas e descargas que impedem o enceramento da via, as vias são

pedonalizadas sem a instalação de baneiras podendo apenas alguns veículos circular em

velocidade muito reduzida e tendo sempre os peões prioridade ao longo de toda a via. Hoje

no Funchal, entre outras, as crianças que frequentam o anexo do Faial, pertence à Escola

Visconde Cacongo, quando saírem - vão fazê-lo diretamente para uma estrada, onde

passam autocanos em ambos os sentidos, onde os pais estacionam anarquicamente em

ruas já de si estreitas e sem passeios, onde os pais fazem múltiplas manobras com os

automóveis com que todos os dias deixam e recolhem os seus filhos na/ da escola. As

crianças da freguesia de Santa Maria Maior que se deslocam a pé pelo Caminho do Palheiro
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nos acessos às escolas: Visconde Cacongo - Prof. Eleutério de Aguiar ou Escola Básica

com Pré-Escolar e Creche dos Louros, caminham por uma estrada com grande circulação

automóvel sem passeios - entende o PAN Madeira que as crianças são um bem tão

precioso, que não devem ser colocadas em riscos desnecessários.

Assim, vem a representação municipal do PAN Madeira, propor à Assembleia

Municipal de Funchal, reunida a 30 de setembro de 2022, que recomende à Gâmara

Municipal de Funchal que

1. Proceda a um levantamento das creches, jardins de infância e escolas do ensino básico

do 10 ciclo, do município, nas quais é possível aplicar algum dos tipos de soluções de

pedonalizaÇão; ------

2. lnicie as obras de pedonalização das ruas consideradas como mais adequadas para que

no início do próximo ano letivo as crianças e jovens do Funchal já possam regressar às

aulas em segurança. .-.-.--

3. Construa rampas de acesso para garantir a acessibilidade a cidadãos com mobilidade

reduzida de cadeira de rodas e a carrinhos de bebé;

4. lnstale superfícies táteis para pedestres com deficiência visual

5. lnstale pavimento antiderrapante para reduzir o risco de escorregões e quedas em dias

de chuva.

6. Coloque pilares de metal nos limites dos passeios que não permitem os condutores

estacionarem as suas viaturas nos passeiss.'r -----

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação as seguintes Recomendações,

apresentadas pelo PAN

- Recomendação - Apoiar os munícipes a poupar nas faturas da energia, não

aprovada com vinte e cinco votos contra da Coligação Funchal Sempre à Frente. Mereceu

ainda dezasseis votos a favor, sendo nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN,
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um voto do PDR, um voto do MPT e um voto da CDU...

- Recomendação - Promover zonas de ruÍdo adequada às funções de habitação,

trabalho e lazer, não aprovada com vinte e cinco votos contra da Coligação Funchal

Sempre à Frente. Mereceu ainda dezasseis votos a favor, sendo nove votos do PS, três

votos do BE, um voto do PAN, um voto do PDR, um voto do MPT e um voto da CDU. ---
- Recomendação - Por um acesso às escolas por ruas mais seguras, não aprovada

com vinte e vinte e cinco votos contra da Coligação Funchal Sempre à Frente. Mereceu

ainda dezasseis votos a favor, sendo nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN,

um voto do PDR, um voto do MPT e um voto da CDU

- DECLARAçOES DE VOTO

-- Senhor Deputado MunicipalJoaquim José Batalha de Sousa, do PAN, declarou que

naquele dia o grupo municipal do PSD e CDS disse não às crianças, porque foram contra

a possibilidade de ser criado um plano para salvaguardar a questão das crianças.---------

-- O Senhor Deputado Municipal Egídio Paulo Gaires Fernandes, do BE, declarou que

o Bloco de Esquerda acompanhou aquela Proposta com o voto favorável. Mas não

compreendem o voto contra da maioria que suporta o Executivo, porque as infraestruturas,

as estradas, as casas e as escolas, que foram dadas como exemplo, carecem de adaptação

às novas acessibilidades.

-- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Deputada Municipal

Vera Joana Vasconcelos Gonçalves Duarte Soares Coelho, da Coligação Funchal

Sempre à Frente, para apresentar o seguinte:

- Proposta de Deliberação- Lançamento do Prémio Municipal "Munícipe Centenário":

"Os órgãos das autarquias locais têm o dever e a responsabilidade de cuidar da memória

das cidades e das suas gentes. Esse princípio tem especial expressão em todos os

cidadãos cuja longevidade permitiu conhecer e construir várias décadas de história cultural
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e social dos locais onde nasceram e viveram. Por esse facto, não podem as autarquias

locais dissociar a celebração do seu passado, do reconhecimento, em vida, dos seus

munícipes com maior história de vida

Assim, deverá ser instituído o Prémio Municipal "Munícipe Centenário", com o propósito de

homenagear e reconhecer todos os cidadãos do município do Funchal que celebraram um

centenário de vida, associando essa homenagem ao programa de celebração do

aniversário da cidade do Funchal. O prémio municipal, que agora se propõe, deverá ser

atribuído em estreita articulação e colaboração com as Juntas de Freguesia, na certeza de

que a sua proximidade à população e conhecimento direto e transversaldas localidades do

Funchal, será essencial para a abrangência e riqueza histórica que o "Munícipe Centenário"

merece.

A atribuição da distinção em apreço será precedida de deliberação da Câmara Municipal

do Funchal e entregue, em ato solene no dia da cidade do Funchal, pelo Presidente da

Câmara Municipal e pelo Presidente da Assembleia Municipal, em termos a definir por

regulamento municipal. A Câmara Municipal caberá assegurar a realização dos

procedimentos necessários para a criação concetual da medalha, bem como os meios

financeiros necessários à sua produção e fornecimento.

Pelo exposto, a Assembleia Municipal delibera, ao abrigo da alínea l) do n." 3 do artigo

3.o do seu Regimento que esta Assembleia Municipal, juntamente com a Câmara

Municipal do Funchal, lancem o Prémio Municipal "Munícipe Gentenário" aberto a

todos cidadãos do Município do Funchal, mais aprovando um regulamento para o

efeito, do qual conste, entre outros, a atribuição de uma medalha comemorativa aos

galardoados. "---------

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a Proposta de Deliberação

- Lançamento do Prémio Municipal "Munícipe Gentenário", que foi aprovada por
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unanimidade com quarenta e dois votos a favor, sendo vinte e seis votos da Coligação

Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto

do PDR, um voto do MPT e um voto da CDU

- DECLARAçOES DE VOTO:

-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Sacramento Caetano Nunes, do

PS, declarou gue o grupo municipal do Partido Socialista votou favoravelmente aquela

Proposta, porque consideram que é um ato heroico sobreviver até aos cem anos num

território com o maior índice de pobreza de todo o País. Contudo, lembram que a idade não

é garantia de qualidade. Por isso, convém futuramente, clarificar os critérios porque nem

todas as pessoas com cem anos merecem uma medalha e convém esclarecer, por

exemplo, que a violência doméstica não pode caber mesmo que a pessoa tenha atingido

essa idade

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, declarou que as

medalhas são importantes, mas mais importante é dar-lhes garantia de uma boa

alimentação e bons cuidados, porque muitos têm reformas precárias

-- O Senhor Deputado Municipal Egídio Paulo Caires Fernandes, do BE, declarou que

acompanham aquela Proposta, porque é um feito chegar à idade centenária. Contudo, têm

algumas,reservas e muitas dúvidas, porque antes dessa atribuição seria preferível que a

Câmara, dentro das suas possibilidades e daquilo que são as suas responsabilidades,

conseguisse atribuir e criar condições à população para que em melhores condições

cheguem à idade que tiverem que chegar

-- O Senhor Deputado Municipal Joaquim José Batalha de Sousa, do PAN, declarou

que subscrevem o que foi dito pela Senhora Deputada Municipal Vera Coelho e que lhes

parece justo que, numa altura em que a esperança média de vida começa a ter um volte

face, se enalteça essas vidas que atingem a proficuidade centenária
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-- O Senhor Deputado Municipal Marco Paulo Teixeira Gonçalves, Presidente da

Junta de Freguesia de São Martinho, da Coligação Funchal Sempre à Frente, declarou

que se sente indignado quando são acusados de demagogia e de que nada fazem, quando

no dia anterior a Câmara Municipal do Funchal assim como o Governo Regional da Madeira

e a Junta de Freguesia de São Martinho, apresentaram um projeto de saúde comum a todas

as Juntas de Freguesia, para pessoas carenciadas, com dificuldades de mobilidade e

doentes.

..- Antes de entrar no Período da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Assembleia

comunicou que o Senhor Presidente da Câmara solicitou que fossem integradas naquela

Sessão, as seguintes Propostas de Deliberação

- Proposta de Deliberação - Alteração ao contrato de empréstimo de médio/longo

prazo para a "Aquisição de Viaturas de Recolha de Resíduos e de Limpeza" ao abrigo

do disposto na al. f) do no I do art.o 25o da Lei no 75/,2013 de 121A9.'

- Proposta de Deliberação - Alteraçâo ao contrato de empréstimo de médio/longo

prazo para a empreitada cofinanciada pelo POSEUR, relativo ao "Gontrolo e

Monitorização de Fugas nas Redes de Água Associado ao Sistema de Telegestão

existente no concelho do Funchal - 2s Fase", ao abrigo do disposto na al. f) do no I

do art.o 25o da Lei no 7512013 de 12109.

Colocada à apreciação da Conferência de Líderes, foi aceite por unanimidade a sua

integração para apreciação e votação naquela sessão

Assim, também colocada à apreciação e votação dos presentes, foi aprovada por

unanimidade a sua integração, que serão apreciadas e votadas apos a apreciação e

votação do Ponto Quatro

ODO DA ORDEM DO

-- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da
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Câmara para apresentar o Ponto Um - lnformação escrita do Presidente da Câmara

acerca da atividade desta e da situação financeira do Município de acordo com o

disposto na al. c) do no 2 do art.o 25o da Lei 7512013, de 12109, que prescindiu de o

apresentar

- TNTERVEIUçÕES:*

-- O Senhor Deputado Municipal Gonçalo Nuno Pimenta Camacho, da Goligação

Funchal Sempre à Frente, na sua intervenção realçou e demandou o seguinte:---------

- Sobre as reuniões que existiram entre o Senhor Presidente da Câmara, a Senhora Vice-

presidente da Câmara e os comerciantes dos mercados municipais, para análise da

situação financeira / dívida e proposta de planos de pagamento, aos mesmos, perguntou o

que é que não foifeito no anterior Executivo camarário e qual era o montante da dívida dos

comerciantes ao Município do Funchal

- Em relação à área do Empreendedorismo, começou porfelicitar o Executivo pela iniciativa

dos Viveiros de Lojas, com números quantitativos e qualitativos nunca antes visto num

relatório de atividades daquela Autarquia. Depois questionou quantos empreendedores é

que irão ter nos próximos tempos algumas lojas físicas na Cidade do Funchal.

-- O Senhor Presidente da Gâmara, antes de passara palavra à Senhora Vice-Presidente

da Câmara, relembrou que nos últimos dois anos, dois mil e vinte e dois mile vinte e um, a

Região Autónoma da Madeira deparou-se com a mais grave crise de que alguma vez

tiveram conhecimento. Nessa altura, quando ainda exercia funções de Vice-presidente do

Governo Regional, tiveram a oportunidade de lançar muitos programas de ajuda socialpara

ajudar a população. E que foi esse investimento que permitiu que a Madeira conseguisse

ter uma recuperação tão rápida, um tecido económico e empresarial tão bem sustentado

que, ao contrário de muitas outras regiões, passaram a fase da Pandemia e não sentiram

que as empresas tivessem ido abaixo, pelo contrário, muitas delas recuperaram, cresceram
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e tiveram a sua sustentabilidade económico-fìnanceira. Contudo, o que viram no concelho

do Funchalforam promessas aos comerciantes, que não se compaginavam com uma ajuda

financeira efetiva porque era uma moratória, o que significa que não paga uma renda no

momento, mas vai acumular essa renda com a renda que vai ser obrigado a pagar.-

-- A Senhora Vice-presidente da Câmara, explanou o seguinte:

"Logo que entramos e que tomamos posse a vinte de outubro de dois mil e vinte e um, um

dos assuntos que levamos sempre em contacto direto e com uma grande proximidade,

foram com os comerciantes que tinharn concessões e aqui incluo comerciantes do Mercado

dos Lavradores, comerciantes do Mercado da Penteada e de muitos outros espaços

concessionados pela Câmara Municipal do Funchal. Portanto, não é só um problema

específico de um Mercado, todos eles estavam com uma situação de angústia, de grande

preocupação ilegítima de acordo com o enquadramento que eu vou fazer.

De imediato, começamos com reuniões com os comerciantes dando a cara e estando ao

lado proactivamente a tentar ver, também juridicamente, o que é que poderia ser

encontrado. E note-se que o anterior Executivo esteve num período de pandemia, a COVID,

em que existiu legislação específica para a situação de emergência do País e depois

situação de calamidade. Ao abrigo deste período que tem legislação especial, era possível

tomara iniciativa legislativa como o Govemo Íeze a Câmara fez em algumas medidas, mas

poderia ter ido muito mais longe. Havia enquadramento jurídico para o poder fazer, por

exemplo, a isenção total das rendas, durante um ano. Não o tendo feito, houve aqui uma

decisão política do anterior Executivo de dizer, nós não abdicamos das rendas, os

concessionários vão pagar e vão pagar o seguinte: no fim do ano da moratória pagam um

mês do mês corrente, um mês que se venceu do mês antes, e mais, se incumprir ao fim de

quinze dias agrava o valor da moratória em quinze por cento e se deixar de pagar a partir

do trigésimo primeiro dia, agrava o valor da renda em cinquenta por cento. Nós fomos
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confrontados com situações de facto. Um valor de uma renda, por exemplo, de seis mil

euros e difícil de pagar, agora ponham doze mil euros e agora ponham mais cinquenta por

cento do incumprimento por não conseguir pagar nos trinta primeiros dias. Portanto, se

fosse o incumprimento de uma prestação era um agravamento de três mil euros, passava

para quinze mil euros a dívida de um mês, já com o vencimento da moratória. Assim,

tínhamos entre quinze mil euros, com valores que neste caso podia chegar a dezoito mil

euros. Esta era a situação de aflição completa num enquadramento de comerciantes que

muitas vezes, marido, mulher, filhos, noras, genros trabalham no próprio espaço
!

concessionado. E uma situação para além de economia, uma situação de liminar justiça e

de liminar enquadramento social

Quando tomamos posse, o sistema informático na Câmara tinha, no dia vinte, e temos os

extratos todos tirados, uma dívida por pagar à Câmara de um milhão, cento e trínta e quatro

mil euros. Nos quais, cento e noventa e um mil euros eram de penalizações. Face a esta

situação delicadíssima, e o incumprimento até contratualmente exigia para já o acionar a

caução de garantia, cobrar a dívida primeiro, acionar a caução prestada a favor do

Município, a seguír desalojar e despejar, porque é um incumprimento contratual e o

Executivo não podia deixar de o fazer, a menos que tivesse uma legislação do

enquadramento porque não podemos incumprir a lei. Para além do despejo, está previsto

como penalização contratualtomar posse administrativa e fecharos espaços, ficando assim

famílias completamente sem meios de subsistência. Mas para além disso, e a cereja em

cima do bolo, ainda era avançar com uma execução fiscal para estes comerciantes

incumpridores. Este foio estado da arte que nós recebemos

De imediato e perante o desespero de tantos comerciantes que desde as primeiras

audiências tomaram iniciativa de nos contactar e aqueles que não o fizeram, fizemos nós o

contacto pessoal com reuniões pessoais com advogados, com os contabilistas e com os
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próprios comerciantes, havendo uma política de grande proximidade, onde a primeira forma

que se enquadrou foi começar a trabalhar em planos de pagamento prestacionais. Foram

já aprovados diversos planos de pagamento que estão a ser integralmente cumpridos. Há

poucas situações que não foram resolvidas e, portanto, a partir do momento que há um

plano de pagamento prestacional aprovado e está a ser cumprido, a lei o que diz é que não

há incumprimento e não havendo incumprimento não tem que haver nem execução do

contrato, nem o despejo, nem a execução fiscal. Logo, estas famílias, estes empresários

continuaram com a porta aberta e demos as condições de manter a sustentabilidade da

própria família. Esta solução pressupôs uma diligência com todos os comerciantes que

inclusive não sabiam quanto é que deviam à Câmara, porque até nós tomarmos posse nem

sequer tinham um extrato da sua conta corrente e não conheciam muitas vezes, ou a maior

parte das vezes que é noventa e nove por cento dos casos, nem sabiam que tinham

penalizações de milhares de euros, algumas delas ultrapassam vinte e cinco mil euros só

de penalização contratual. Está tudo feito até dezanove de outubro de dois mile vinte e um,

este foio estado da arte que recebemos.

Ora, tendo existido a decisão política do anterior Executivo de dar uma isenção de três

meses de renda, de terfeito um período de moratórias, esta situação era demasiado grave.

Outra decisão que tomamos, foi e isto resulta claramente de uma política de proximidade,

apercebemo-nos que por vezes havia um lapso até dos proprios comerciantes,

principalmente os que tinham mais do que um espaço concessionado, em que os contratos

diziam, por exemplo, que tinha de ser paga a renda do espaço até ao dia vinte e oito do

mês anterior, mas para o outro espaço já era até ao dia um do mês seguinte, portanto até

sem qualquer má fé, muitos empresários caíam numa situação de incumprimento porque

havia um desfasamento e uma falta de uniformização dos prazos de pagamento. Aqui é

uma decisão que não custa nada, mas foi tomada por nós, porque nos sentamos a reunir
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corn todos os comerciantes e foi muito simples esta tomada de posição sem penalizar

ninguém, pusemos as datas de pagamento todas até ao dia oito do mês corrente. E a partir

daí não houve situações de quase cronograma para cada empresário cumprir os seus

pagamentos. Com esta medida tão simples que não implica legislação, mas apenas

proximidade, foi possível resolver muitas penalizações que oúrora eram debitadas.

Em relação ao projeto a Loja dos Viveiros não é do nosso mandato, o que foi do nosso

mandato foia sua revitalização. Foicomeçar a selecionardentro do escopo que existia para

o artesanato, começar a receber todos os empresários que lá ficam para uma política de

encaminhamento à posteriori pelo Balcão de lnvestidor, foi criar mecanismos de apoio do

Re-abrir, por exemplo, em que a Câmara paga seis meses de renda aos próprios

empresários que queiram Re-abir ou abrir, e isto é um estímulo claro a fixar a população,

os comerciantes e a abrir mais lojas e espaços comerciais. Nestas medidas não havia

monitorização, não havia dados estatísticos nem das vendas e, portanto, há um

acompanhamento diário permanente de todos estes empresários. Não só o

acompanhamento, como sim já resultou uma loja comercial, no Re-abrir já entraram seis

projetos que já estão aprovados e digo que já mais houve o cuidado de fazer os

regulamentos de apoio sem burocracia. Mas não ficamos só por aqui, como a aplicação ern

Diário da República dos regulamentos foram a oito de julho, nós dissemos e assumimos o

compromisso que até setembro seriam aprovados os projetos que tivessem dado entrada,

apesar de estarmos num período de férias e aqui com grande destaque para o

profissionalismo de muito bons quadros e recursos humanos que temos nos nossos

serviços da Câmara, e que são de um grande profissionalismo e dedicação, iâ foram

entregues esta semana todos os termos de aceitação de todos os projetos, que já são

setenta e seis, não há neste momento nenhum processo por análise dos que entraram até

a semana passada. Mais do que isso, nós dissemos que n a segunda-feira estaria em
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pagamento e esteve em pagamento. E aquilo que não está em pagamento foram os

empresários que ainda não nos enviaram as faturas e os comprovativos do pagamento das

mesmas. Portanto, prometemos e cumprimos em cerca de um mês útil, fizemos a solução,

implementamos, divulgamos com diversas sessões informativas pelos empresários e

pagamos. Esta tem sido a diferença entre o exercício do atual Executivo e um passado de

oito anos."

--- O Senhor Deputado Municipal José Manuel Domingos Sebastião, do PS, recordou

ao Senhor Presídente da Câmara que ficou por responder, a questão sobre as multas e

fiscalização dos parquÍmetros

Depois alertou para o seguinte:

- Se seria possível colocar uma lomba na reta que passa por baixo do Bairro de Santo

Amaro, para reduzir a velocidade dos automobilistas e dos acidentes que ali se verificam.

- Se poderiam averiguar o recorrente problema de saneamento básico na escola do

Boliqueime

- Para quando a resolução dos esgotos a céu aberto em Santa Quitéria?-

- Se é possível pôr cobro ao estacionamento indevido no Caminho Velho da Chamorra

devido a uma oficina que lá existe.

-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Sacramento Gaetano Nunes, do

PS, questionou:

- Qual é o ponto de situação da equipa para a lgualdade na vida local, com os cargos

também dos Conselheiros Municipais para a lgualdade e que fazem parte do protocolo

assinado com a CIG?

- Qualé o ponto da situação do Conselho Municipal para a lgualdade?------

- O que é que aconteceu ao prémio Municipal Maria Aurora?

- Qual é o balanço das ações previstas no Plano Municipal para a lgualdade?
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- Até ao momento quantas pessoas sem-abrigo frequentaram programas de emprego?---

- Qualo acompanhamento que tiveram?

- Quem é que fez esse acompanhamento?

- Qual é o ponto da situação da habitação partilhada?

- Como é que vão selecionar as pessoas?

- Que critérios vão estar na base da escolha?

- Quantas pessoas serão?

-: A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, no relatório de

informação da atividade da Câmara, verificou e questionou o seguinte:--

- Cobrança excessiva aos funchalenses que bate recordes.

- Aumento de algumas despesas, como por exemplo, deslocações e estadias e artigos

honoríficos e de decoração

- Relativamente à transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, porquê a redução

de cento e dezasseis mileuros?

- Aumento da subsidiação à Empresa Municipal Frente MarFunchal em trezentos e oitenta

mil euros, quando dizem que a querem equilibrada.

- Comparando os dois relatórios apresentados pelo atual Executivo verificam que entre

trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um e trinta de junho de dois mil e vinte e dois,

a dívida aumentou seis milhões de euros. Como é que o Executivo na sua gestão aumenta

um milhão de euros por mês?

--- O Senhor Presidente da Câmara esclareceu a Senhora Deputada Municipal Andreia

Caetano, que a receita aumentou porque o IMT aumentou exponencialmente, devido aos

projetos e obras que estão a desenvolver e aÍazer. A dívida aumentou um milhão de euros

por mês, porque estão a ajudar e a dar qualidade de vida à população realizando obras, tais

como: iniciaram a obra da ETAR, da Felisberta, concluíram a obra da rotunda de Santo
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António, a obra do Matadouro já está terminada, mas é preciso dotar de equipamento,

resumindo e concluindo, estão a pôr a cidade a mexer e a andar

-- A Senhora Vereador Helena Maria Pereira Leal em relação ao Plano da lgualdade

informou que não têm nada que lhes possa fazer afertr que de facto o mesmo foiexecutado

e qual foi o resultado da ação. Sobre a situação dos sem-abrigo, comunicou que no

momento e no anterior Executivo, não tinham um plano preparado para intervir naquela

situação. Por isso, estão a desenvolver um plano que constitui uma ação concertada com

as entidades do Governo Regional da Madeira, para não se sobreporem às entidades de

competência na matéria especifica de segurança social, saúde e outras.

-- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, dirigindo-

se ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, disse que é urgente rever o Regimento

em relação aos tempos atribuídos, porgue há um conjunto de problemas e questões que

não foram esclarecidas pelo Executivo por ter esgotado o seu tempo de resposta.---------

-- A Senhora Deputada Municipal Tânia SoÍia Andrade Gonçalves Gaetano, do PS,

começou a sua intervenção dizendo que a freguesia de Santa Maria Maior completou

recentemente quinhentos e oitenta e nove anos, mas que, infelizmente, não esteve nenhum

representante da Câmara Municipaldo Funchal na cerimónia.

Depois elencou o seguinte: ------------

- Gostariam que o Executivo da Câmara os ajudasse a pressionar as entidades

competentes, para que façam a manutenção do Forte de São Tiago

- Por terem devolvido cerca de dezassete mil e seiscentos euros do acordo de execução

de dois mil e vinte um, por não terem sido executados, solicitou à Câmara que desse valor

fossem usados doze mil euros para os ajudar no custo da reparação dos elevadores do

Centro Cívico de Santa Maria Maior, onde também funciona a Associação Garouta do

Calhau
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- Também pretendiam que fosse estudada a possibilidade de criação de habitação Social

nas zonas altas da freguesia, mais concretamente Largo do Miranda, para colmatar aquela

falha na freguesia

--- O Senhor Presidente da Assembleia manifestou que como munícipe e como

Presidente da Assembleia Municipaldo Funchal não foi convidado nem teve conhecimento

daquele evento. Porque se assim fosse com certeza teria estado presente, pois até é a

freguesia onde nasceu. ---------

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, questionou: -------

- Quantos Bombeiros Sapadores estão formados para o resgate de animais? E se seria

possível criar uma equipa de vinte e quatro horas para esse tipo de resgate?

- O porquê da existência de lixo na cidade?

-- O Senhor Deputado Municipal Guido Marcelino Mendonça Gomes, Presidente da

Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, do PS, elucidou que a exemplo dos outros

anos, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior fez convites aos Presidentes de Junta

das outras Freguesias e também ao Presidente da Câmara, para o dia dezanove que se

destinava ao encerramento dos festejos.

-- Sendo treze horas o Senhor Presidente interrompeu os trabalhos para o intervalo do

almoço.

-- Após este intervalo os trabalhos retomaram às catorze horas e quarenta minutos, com a

apresentação do Ponto Dois - Proposta de Deliberação à 3" Revisão ao Orçamento -
Ano Económico de 2022, ao abrigo do disposto na al. a) do no 1 do aÉ.o 25o da Lei no

7il2013 de í2109, pela Senhora Vice-presidente da Gâmara, referindo que é proposto a

inscrição das rubricas no orçamento de dois mil e vinte e dois para a abertura do Plano de

Contas, uma vez que quando foifeito o orçamento não existia previsão daquela candidatura

que foi aprovada.
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- INSCRIçOES:----

..- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Sacramento Gaetano Nunes, do

PS, disse que aquele ponto lhes causa perplexidade porque não preveem nenhumas

medidas adicionais para responder às questões da pobreza existente, devido a um sistema

de inflação que acaba por afetar todas as famílias e empresas. Mas sim para

exclusivamente se dedicarem a verbas de jogos de computador e às bitcoins

..- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Ponto Dois - Proposta de

Deliberação à 3" Revisão ao Orçamento - Ano Económico de 2022, ao abrigo do

disposto na al. a) do no I do art.o 25o da Lei no 7512013 de 12109, sendo aprovado por

maioria com vinte e cinco votos a favor, sendo vinte e dois votos da Coligação Funchal

Sempre à Frente, um voto do PAN, um voto do PDR e um voto da CDU. Mereceu ainda

doze votos contra, sendo oito votos do PS, três votos do BE e um voto do MPT.

-- Não estiveram presentes os seguintes deputados municipais: DanielAlmeida Meneses,

Fádio Dinarte Femandes Costa Bastos, Jéssica José Ferreíra Faria e Luís Miguel Moura de

Sousa da Coligação Funchal Sempre à Frente e Manuel Pedro Calaça Vieira do PS.

-- O Senhor Presidente da Assembleia voltou a dar a palavra à Senhora Vice-presidente

da Gâmara para apresentar o Ponto Dois . Proposta de Deliberação do Aditamento à

3" Revisão ao Orçamento - Ano Económico de 2A22, ao abrigo do disposto na al. a)

do no í do art.o 25o da Lei no 7512013 de 12109 sendo aprovado por maioria com vinte e

cinco votos a favor, sendo vinte e dois votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, um

voto do PAN, um voto do PDR e um voto da CDU. Mereceu ainda doze votos contra, sendo

oito votos do PS, três votos do BE e um voto do MPT.

-- Não estiveram presentes os seguintes deputados municipais: Daniel Almeida Meneses,

Fádio Dinarte Fernandes Costa Bastos, Jéssica José Feneira Faria e Luís Miguel Moura de

Sousa da Coligação Funchal Sempre à Frente e Manuel Pedro Calaça Vieira do PS.
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- DECLARAçÃO DE VOTO:

-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Sacramento Caetano Nunes, do

PS, declarou que votaram contra aquela proposta, porque a Revisão ao Orçamento

Municipal é exclusivamente para jogos de computador e para bitcoins. Não existindo

preocupação com os funchalenses, não prevê quaisquer medidas adicionais na área dos

arruamentos, na sustentabilidade, no ambiente, em apoios sociais, em educação, cultura,

ou nos mercados.

-- O Senhor Presidente da Assembleia voltou a dar a palavra à Senhora Vice-presidente

da Câmara para apresentar o Ponto Três - Proposta de Deliberação de Autorização

prévia para a repartição de encargos e para a assunção de compromissos plurianuais

do projeto "eGamesLab", ao abrigo do disposto no arl.o 24o da Lei no75l2A13 de í2109,

elucidou que o que está naquele ponto é aprovar a repartição de encargos para a assunção

de compromissos plurianuais do projeto que foi aprovado no PRR, para as agendas

mobilizadoras da inovação e que é plurianual até dois mil e vinte e cinco

- TNTERVENÇOES:

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, defendeu que a

atribuição de cinco mil milhões de euros do PRR, de um consórcio eGameslab e de um

espaço àquela empresa, deveria de ser através de um concurso público. E que embora não

sejam contra a utilização do PRR naquele tipo de consórcios, deveriam de ser seletivos.

ïambém gostariam de saber que tipo de jogos é que vão produzir e como é que será

equipado o anfiteatro'

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, gostaria que

fosse basicamente esclarecido qual o papel do Município naquele consórcio? Qual a

vantagem para a cidade e para todos os funchalenses da participação no mesmo, e que

encargos financeiros pode existir para o Funchal?
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-- O Senhor Deputado MunicipalJoão Paulo Pereira Marques, da Coligação Funchal

Sempre à Frente, perante as dúvidas expostas pela Senhora Deputada Municipal

Andreia Caetano, esclareceu que aquele é um investimento de quase cinco milhões de

euros totalmente pago pelo PRR, sem qualquer despesa relevante para o Funchal e para

os funchalenses. A criação de dezenas de postos de trabalho, muitos deles altamente

qualificados, e que surgiu porque o atual Executivo para resolver o problema da herança

que recebeu, vai devolver à cidade um equipamento que será decisivo para o seu futuro e

para a criação de uma alternativa para o futuro do funchal

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:-----

-- O Senhor Deputado Municipal Egídio Paulo Caires Fernandes, do BE, questionou

ao Senhor Deputado Municipal João Paulo Marques, se os cinco milhões de euros que

estão em causa, não poderiam ser para fazer face à carência existente na cidade do

Funchalem matérias sociais, ou para outras áreas?----

-- O Senhor Deputado Municipal João Paulo Pereira Marques, da Coligação Funchal

Sempre à Frente, voltou a dizer que o PRR é uma linha que está especificamente dirigida

à inovação e como é de senso comum, os Fundos Comunitários têm de respeitar

determinadas regras e não podem ser usados conforme é conveniente

-- O Senhor Deputado Municipal Joaquim José Batalha de Sousa, do PAN, disse que

embora o PAN apoie sempre tudo aquilo que implicar a inovação tecnológica, ficou com a

questão de como é que serão quantificados os objetivos a atingir.

-- A Senhora Vice-presidente da Câmara, prestou os seguintes esclarecimentos:

- "A informação de todo o processo que consta do site do IAPMEI é pública. Quando

tomamos posse, estavam obras em construção no Matadouro. Nem sequer orçamentos

pedidos, nem cadernos de concurso foram lançados. Tinha um elefante branco sem

qualquer projeto para ali para dentro. Portanto, o que nós tínhamos era um suposto centro
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cultural que só tinha cadeiras. Face a isto, tivemos que conceber e preparar nos prazos

legais que todo o País teve para submeter uma candidatura, e que teve centenas de

submissões, e a da "eGamesLab" ficou no número dois do País. Quem a aprovou foi o

IAPMEI a nível nacional e o Senhor Primeiro Ministro pediu para o líder do consórcio se

dirigir ao Museu da Eletricidade a nível nacional, para destacar e subscrever publicamente

o que foi dado na imprensa e assinou, dado o relevo e a relevância que reconheceu neste

projeto. É um projeto tecnológico, cujo objetivo é criar postos de trabalho especializados,

retenção, dar encaminhamento aos jovens que estão a estudar na Universidade da Madeira

e atrair outros na profissão do futuro, que são as novas tecnologias. Posso-vos dizer que

estes quatro milhões e oitocentos euros são a fundo perdido. A Câmara do Funchal vai

investir quatro virgula oito milhões de dinheiro que é nacional, que o Estado português disse

que seria para tecnologia. Não pode ser desviado para outro fim, e, portanto, é só para este

fim. Teve um mérito de ser o segundo a nível nacional tendo Íicado à frente, um Laboratório

de Farmacêuticas, e todas as empresas multinacionais com sede em Portugal ficaram a

seguir ao projeto que a Câmara apresentou.

E o que é que os munícipes vão agora atravessar? - Primeiro, zero euros de investimento,

tudo o que se investir e contratar de recursos humanos, é cem por cento a fundo perdido.

Este consórcio tem empresas privadas que têm que injetar fundos e valores privados. A

Câmara Municipal foi aprovada a cem por cento. Mas há um objetivo e há um compromisso

da Câmara Municipal com as métricas. Primeiro o projeto é de estabelecimento e criação

de postos de trabalho através de uma zona, uma plataforma tecnológica em que irá fixar

vinte e seis investigadores contratados pela Câmara, pagos a cem por cento a fundo

perdido até dois mile vinte e cinco e que irá fazerdiversos papers, diverso desenvolvimento

de tecnologia, incluindo fazer a ponte com a Universidade da Madeira e os outros jovens

de cá, e não só, para poder disseminar e dar um Know-How para que possam desenvolver
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um futuro emprego e futuras empresas aqui na área tecnológica. Há o compromisso de

sediar um espaço que é o consórcio e os parceiros, os vinte e seis investigadores, cinco

funcionários que serão recrutados para este projeto, também eles pagos a cem por cento

a fundo perdido até dois mil e vinte e cinco e onde farão a ponte com os diversos cientistas,

investigadores, parceiros que vão desde Singapura, Nova Zelândia, Portugal e diversas

zonas do globo. Mas mais do que isto, vamos dotar o investimento de todas as tecnologias

modernas, com o elenco de proposta concreta de investimentos dos equipamentos que

foram também aprovados e vão ser pagos a cem porcento. Deixo-vos uma última nota que,

esta candidatura mobilizará duzentos e vinte postos de trabalho. Cento e dez serão novos

postos de trabalho, que serão na sua maioria sediados no Funchal, não é dentro do CCF,

aíteremos cerca de quarenta a cinquenta, é o compromisso, mas o projeto cria cento e dez

novos postos de trabalho entre todos os consórcios na área tecnológica, na área da venda

de registos. Não é fazer jogos de computador, a Câmara não vaifazer jogos de computador.

Há uma indústria que se chama criativa, indústria criativa e de videojogos que à escala

internacional é das economias e dos negócios mais pujantes. Nós não vamos fazer jogos,

os nossos cientistas e os investigadores não vão tazerjogos. O que eles têm e que lazer a

cadeia com algumas rotinas de desenvolvimento de inteligência artificial e disseminar essa

informação. Quem tem de fazer jogos, quem tem de registar patentes, quem tem de fazer

vendas internacionais, são métricas dos próprios parceiros dos consórcios. Portanto, neste

projeto global em que cria postos de trabalho, é uma oportunidade para desenvolvimento

do Know-How do Funchal numa área tecnológica, podendo dar seguimento aos nossos

filhos e netos que estão hoje a estudar engenharia e tecnologias na Universidade da

Madeira. Podendo lrazer para cá, pessoas que hoje estão lá fora e acima de tudo retendo

postos de trabalho, retendo jovens, dando condições para que possam viver no Funchal e

em áreas de maior valor, acrescentado e dando maior rendimento para o futuro."----
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-- O Senhor Vereador Bruno Miguel Camacho Pereira, complementou:

- Que em relação à Câmara do Funchal também aconteceram candidaturas na área da

habitação, tais como: do acordo que foi assinado em dois mil e vinte, os primeiros vinte e

seis milfogos entram no PRR e são pagos a cem por cento. Todavia, estão a lutar contra o

tempo, porque o pÍazo do PRR termina em dois mil e vinte e seis e quando tomaram posse

não existiam projetos, não existia expropriação e as especialidades que estavam feitas não

cumpriam as regras do PRR. Terão um cofinanciamento que poderá chegar aos vinte e um

milhões de euros, que é o valor global dos duzentos e dois fogos a cem por cento. Lembrou,

também, que a RAM - Região Autónoma da Madeira, através da IHM - lnvestimentos

Habitacionais da Madeira, tem no PRR, uma candidatura para a habitação de cento e trinta

e seis milhões de euros. Enquanto que a nível nacional o PRR reserya vinte e cinco por

cento do valor total para a habitação, na RAM esse valor chega aos trinta e três por cento.

O Governo Regional fez um plano de investimento na habitação social de cento e trinta e

seis milhões de euros, per capita.

- INTERVEUÇOeS:--

-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Sacramento Caetano Nunes, do

PS, sobre o episódio ocorrido na parte da manhã, disse que a opinião do Senhor Presidente

da Câmara, que está ali a representar a maioria da população do Funchal, é tão importante

como a de qualquer Partido ali representado.

Depois clarificou que o projeto dos "eGameslab" menciona os Block Change, que é um

sistema que é partilhado em rede que serve de base às criptomoedas, sendo as bitcoins

uma delas. Também na proposta de protocolo apresentada, a vigência do protocolo e as

responsabilidades da Câmara Municipal do Funchal, vão muito para além da finalização do

projeto.

Sobre o Matadouro, disse que apesar de já ter sido anunciado como o Museu dos Carros
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Antigos e pelo Dr. MiguelAlbuquerque como o Museu do Romantismo, foia Confiança que

optou por usar o dinheiro do Turismo de Portugal e fazer uma candidatura para a sua

reabilitação , para que agora consigam avançar com o Polo Cultural do Funchal, cuja missão

está bem clara no Plano Municipal da Cultura. Também optaram por não equipar o

auditório, porque o dinheiro não chegava para tudo, para além de que ao o equiparem

existiria uma série de atividades culturais que não seriam possíveis ali acontecer. Assim,

foi deixado livre e flexível para não coartar as produções culturais que lá acontecessem. --

Depois voltou a questionar qual o cronograma e quais as grandes responsabilidades da

Câmara?

-- O Senhor Presidente da Assembleia sobre a importância de opinião referida pela

Senhora Deputada Municipal Madalena Nunes, concordou de que todos têm direito à

palavra e avivou a memória dos presentes, de que tem sido o papel da Assembleia deixar

que qualquer Deputado Municipal de que quadrante que seja, usar da palavra.

- DEFESA DA HONRA:

-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Sacramento Caetano Nunes, do

PS, para que ficasse bem claro, clarificou que não disse que foi a Mesa que cortava a

palavra a alguém, mas sim o Senhor Secretário da Mesa, Roberto Vieira, é quem tez a

afirmação de que os esclarecimentos do Senhor Presidente da Câmara eram mais

importantes do que ouvir os Partidos. Por isso, reafirmou que não há nenhum Deputado

Munícipal, nenhum Vereador nem nenhum Presidente, que seja mais importante porque

todos foram eleitos e estão a representar a população

..- O Senhor Presidente da Assembleia disse que essa foi sempre a sua postura desde

o primeiro dia que assumiu a presidência daquela Assembleia

-- O Senhor Presidente da Câmara relembrou que a anterior Câmara tez o Matadouro

com dinheiro que foi retirado de projetos do Fundo de Turismo do Governo Regional, para
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beneficiar a Câmara do Funchal. Depois referiu que ainda bem que se esqueceram do

projeto do parque de estacionamento, do equipamento sonoro, didático e informático,

porque por esse facto, lhes permitiu concorrer ao projeto em apreciação no valor de cinco

milhões de euros, financiado a cem por cento do erário nacional, não saindo um cêntimo

do erário da Câmara Municipal e que vai permítir qualificar jovens formados crescidos e

nascidos na Madeira, para que eles evoluam e que sem sairda Região, tenham capacidade

técnica e tecnológica para estar a trabalhar como se estivessem em qualquer parte do

Mundo

- TNTERVENÇÕES:

-- A Senhora Deputada Municipal Fabíola Maria de Sousa Pereira, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, clarificou que aquele projeto é inovador e traz benefícios do

ponto de vista social e científico para a sociedade, sejam quais forern as faixas etárias.

Tarnbém considerou um facto importante, a interligação e a visibilidade do Funchal em

construir, ter parcerias e criar sinergias para o emprego jovem, como também de outros

tipos de trabalho que pode ser feito a nível económico e a nível da gestão do projeto.

Salientou ainda, que o projeto, que tem cerca de vinte membros regionais, é importante

para os cidadãos do Funchal, mas também para aqueles que farão intercâmbio com a

Universidade da Madeira, fomentando emprego

Depois perguntou qual a data de início do projeto, e qual o papel da Câmara na

monitorização dos trabalhos e daquilo que tem sido feito?

A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU,

manifestou a preocupação de que o que está a ser apresentado depois não seja

concretizado e que, uma vez mais, as pessoas sejam induzidas em erro de que irão ser

criados postos de trabalho e que os jovens ao saírem da universidade poderão ter ali uma

possibilidade de emprego.
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--- A Senhora deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, referiu que a

verba do Turismo de Portugal, que foi concedida à Câmara para efeitos do edifício do

Matadouro, não foi retirada das verbas do orçamento do Governo Regional. Porque, como

é sabido, as empresas concessionárias do jogo pagam o imposto especial do jogo que

constitui a receita do Fundo de Turismo. E vinte por cento de uma parte dessa receita, é

utilizada nos municípios onde se encontram os Casinos. Por isso, o Turismo de Portugal, e

bem, transferiu para o Funchal o montante de uma verba que há muito já deveria de ser do

município, porque o Casino da Madeira situa-se no Funchal. Porém, aquilo que se verifica

por uma portaria existente a nível regional, que contraria aqueles que são os princípios da

lei a nível nacional, é que essas verbas são todas canalizadas para a Região e o município

não tem qualquer participação na receita da verba do jogo, ao contrário do que se passa

nos restantes municípios a nível nacional.

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, perguntou que tipo

de equipamento será colocado no auditório e qualo seu valor?----

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Ponto Três - Proposta de

Deliberação de Autorização prévia para a repartição de encargos e para a assunção

de compromissos plurianuais do projeto "eGamesLab", ao abrigo do disposto no

arl.o 24o da Lei no7512013 de 12109, que foi aprovado por maioria com vinte e sete votos

a favor, sendo vinte e dois votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, três votos do BE,

um voto do PAN e um voto do PDR. Mereceu ainda um voto contra da CDU e oito

abstenções, sendo sete do PS e uma do MPT

-- Não estiveram presentes os seguintes deputados municipais: Gonçalo Nuno Pimenta

Camacho, Jéssica José Ferreira Faria, Luís Filipe Camacho Pereira e Luís Miguel Moura

de Sousa da Coligação Funchal Sempre à Frente, e José Manuel Domingos Sebastião,

Manuel Pedro Calaça Vieira e Sérgio Juvenalde Jesus Abreu do PS.---
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-- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Vice-presidente da

Câmara para apresentar o Ponto Quatro - Proposta de Deliberação de Aditamento a

Contrato de Empréstimo, ao abrigo do disposto na al. f) do no I do art.o 25o da Lei no

7512013 de 12109, que começou por referir que a sua explicação e enquadramento legal é

para aquele ponto e os dois pontos subsequentes. Assim, são três contratos de

financiamento para obras que já foram adjudicados e contratados em dois mil e vinte, no

entanto, pelo período da Pandemia, saiu uma legislação especial, Lei no 612020, que fez a

suspensão dos prazos em curso, por isso, o contrato de financiamento podia ter sido

requerido a sua dilação para terminarem em dois mil e vinte e três. Como tal, o atual

Executivo aproveitou aquela prorrogativa e negociou a prorrogação para acabar em dois

mil evinteetrês

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou o Ponto Quatro - Proposta de

Deliberação de Aditamento a Contrato de Empréstimo, ao abrigo do disposto na al. f)

do no í do art.o 25o da Lei no 7512013 de 12109 à votação, sendo aprovado por maioria

com vinte e três votos a favor da Coligação Funchal Sempre à Frente. Mereceu ainda doze

abstenções, sendo seis do PS, duas do BE, uma do PAN, uma do PDR, uma do MPT e

uma da CDU.

-- Não estiveram presentes os seguintes deputados municipais: Jéssica José Ferreira

Faria, Luís Miguel Moura de Sousa e Manuel António M. M. Sousa Filipe da Coligação

Funchal Sempre à Frente, e Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, Márcia Catarina

Sousa Silva e Sérgio Juvenal de Jesus Abreu do PS

- DECLARAçÃO DE VOTO: -------------

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, declarou que a

abstenção daquele grupo municipal se prendeu com o facto da própria Lei no 612002, já

suspender o prazo de utilização de empréstimos de médio e longo prazo e a sua aplicação
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ser direta, pelo que consideram que não seriam necessárias adendas ao contrato

-- Não havendo apresentação dos pontos seguintes, o Senhor Presidente da Assembleia

colocou-os à votação:

- Aprovada por maioria a Proposta de Deliberação - Alteração ao contrato de

empréstimo de médio/longo píazo para a "Aquisição de Viaturas de Recolha de

Resíduos e de Limpeza" ao abrigo do disposto na al. f) do no I do art.o 25o da Lei no

7512013 de 12109, com trinta e oito votos a favor, sendo vinte e quatro votos da Coligação

Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, dois votos do BE, um voto do PAN, um voto

do PDR, um voto do MPT e uma abstenção da CDU.

-- Não estiveram presentes os seguintes deputados municipais: Jéssica José Ferreira

Faria, Luís Miguel Moura de Sousa da Coligação Funchal Sempre à Frente e Paulo Sérgio

Freitas Sousa do BE

- Aprovada por maioria a Proposta de Deliberação - Alteração ao contrato de

empréstimo de médio/longo prazo para a empreitada cofinanciada pelo POSEUR,

relativo ao "Controlo e Monitorização de Fugas nas Redes de Água Associado ao

Sistema de Telegestão existente no concelho do Funchal - 2" Fase", ao abrigo do

disposto na al. f) do no 1 do aÉ.o 25" da Lei no 7512013 de 12109, com trinta e nove votos

a favor, sendo vinte e quatro votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, nove votos do

PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do PDR, um voto do MPT e uma abstenção

da CDU

--- Não estiveram presentes os seguintes deputados municipais: Jéssica José Ferreira Faria

e Luís Miguel Moura de Sousa da Coligação Funchal Sempre à Frente

- Aprovada por unanimidade a Proposta de Deliberação da Designação do Fiscal

Único da Empresa Local "SOCIOHABITAFUNCHAL" Empresa Municipal de

Habitação, E.M.", para o Quadriénio de 2022-2025, ao abrigo do disposto no no 3 do

63



art.o 260 da Lei no 5012012, de 3í/08, conjugado com a al. n) do no I do art.o 25o da Lei

no 75/2013 de 12109, com quarenta votos a favor, sendo vinte e quatro votos da Coligação

Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto

do PDR, um voto do MPT e um voto da CDU

-- Não estiveram presentes os seguintes deputados municipais: Jéssica José Ferreira Faria

e Luís Miguel Moura de Sousa da Coligação Funchal Sempre à Frente

- Aprovada por maioria a Proposta de Deliberação da Designação dos Júris de

Recrutamento para Cargos de Direção lntermédia de 1o,2o e 3o Grau, ao abrigo do

disposto nas alíneas a) e b) do art.o 60 da Lei no 305/2009, de 23110 e de acordo com a

Lei no 4912012, de 26 de agosto, com trinta e cinco votos a favor, sendo vinte e três votos

da Coligação Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, um voto do PAN, um voto do

PDR, um voto da CDU e quatro abstenções, sendo três do BE e uma do MPT.

-- Não estiveram presentes os seguintes deputados municipais: Jéssica José Ferreira Faria

e Luís Miguel Moura de Sousa da Coligação Funchalsempre à Frente.

-- Nada mais havendo a tratar nesta reunião, sendo dezasseis horas e cinco minutos, o

Senhor Presidente da Assembleia deu-a por encerrada...----

-- Esta ata foi aprovada em minuta para que os pontos discutidos pudessem produzir

efeitos imediatos

-- E de tudo para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida, achada conforme

e subscrita vai ser devidamente assinada

-- O Presidente da Assembleia,

..- O Primeiro Secretário,

*- A Segunda Secretária,

-- Nélia Maria Jardim dos Santos Gonçalves, Assistente Técnica,
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