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SESSÃO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM

VINTE E DOIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

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

Funchal, pelas nove horas e cinco minutos, no Edifício dos Paços do Concelho, 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 Funchal Sempre à Frente - Alexandre Miguel Carvalho da Silva

PPD/PSD, Alexandrina Liliana Marinho Alves (PPD/PSD), António Luís Abreu Figueiroa

(PPD/PSD), Bruno Miguel Velosa de Freitas Pimenta Macedo (PPD/PSD), Daniel Almeida

Meneses (PPD/PSD), Daniel Trindade Borges (PPD/PSD), Fábio Dinarte Fernandes Costa

Bastos (PPD/PSD), Fabíola Maria de Sousa Pereira (CDS-PP), Gonçalo Nuno Pimenta

Camacho (CDS-PP), José Maurício Nunes Gonçalves (CDS-PP), Luís Miguel Moura de

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

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

Rodrigues Pereira de Freitas (PPD/PSD), Maria ldalina Fernandes da Silva (PPD/PSD),

Maurício Manuel Abreu Ornelas (PPD/PSD), Miguel Raposo de Sousa Jorge Silva

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

(PPD/PSD), Tânia Filipa Rodrigues Abreu (PPD/PSD), Tiago Miguel Reis Ferreira de

Freitas (PPD/PSD) e Vera Joana Vasconcelos Gonçalves Duarte Soares Coelho

(PPD/PSD)

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

Gomes, Jose Gabriel Pereira de Oliveira, José Manuel Domingos Sebastião, Luísa Maria

Soeiro Marinho Antunes Paolinelli, Márcia Catarina Sousa Silva, Maria lsabel de Ponte
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--- Grupo Municipal do BE - Carina Sofia Fernandes Quintal, Egídio Paulo Caires

Fernandes, Maria José Santos Gouveia

-- Deputado Municipal Único Representante do PAN - Joaquim José 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

--- Deputado Municipal lndependente - Luís Filipe de Sá Vieira.

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

Bettencourt Calado, e dos Senhores (as) Vereadores (as) Cláudia Sofia Frazão Dias

Ferreira, lsabel Cristina Pereira da Costa Rodrigues, João José Nascimento Rodrigues,

Micaela Gomes Camacho, Nádia Micaela Gomes Coelho, e Vítor Hugo Rodrigues de Jesus,

Filipe Magno Jesus Fernandes e Amílcar Xavier Caires Nunes

-- Estiveram ausentes: a Senhora Vice-presidente Maria Cristina Andrade Pedra Costa e

o Senhor Vereador Bruno Miguel Camacho Pereira

-- 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, dando conhecimento do seguinte expediente

1. PEDTDOS DE SUBST|TU|ÇÃO:

1.1 Tiago Filipe Teixeira Andrade Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Santa

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

a sua ausência sendo substituído por Tânia Filipa Rodrigues Abreu

1.2. Marco Paulo Teixeira Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho
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eleito pela Coligação Funchal Sempre à Frente, indicado pelo PPD/PSD, comunicou a sua

ausência sendo substituído por Miguel Raposo de Sousa Jorge Sílva

1.3. 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 Maria Elena Rodrigues

Pereira de Freitas

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

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

1.5. João Paulo Pereira Marques, eleito pela Coligação Funchal Sempre à Frente,

indicado pelo PPD/PSD, comunicou a sua ausência, sendo substituído por António Luís

Abreu Figueiroa

1.6. Jéssica José Ferreira Faria, eleita pela Coligação Funchal Sempre à Frente, indicada

pelo PPS/PSD, comunicou a sua ausência sendo substituída na impossibilidade de Liana

Pestana dos Reis, por Daniel Trindade Borges.

1.7. Ricardo Nuno Pestana Abreu, eleito pela Coligação Funchal Sempre à Frente,

indicado pelo CDS/PP, comunicou a sua ausência sendo substituído por José Maurício

Nunes Gonçalves

1.8. Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, eleita pelo PS, comunicou a sua

ausência sendo substituída, na impossibilidade de Tânía Sofia Andrade Gonçalves

Caetano, por José Manuel Domingos Sebastião

1.9. Manuel Pedro Calaça Vieira, eleito pelo PS, comunicou a sua ausência sendo

substituído por Márcia Catarina Sousa Silva

í.10. Paulo Sérgio Freitas Sousa, eleito pelo BE, comunicou a sua ausência, sendo

substituído na impossibilidade de Miguel Ângelo Monteiro da Silva, por Carina Sofia
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2. AUSÊNC|A DE VEREADORES (AS):

2.1. Rúben Dinarte Silva Abreu, Vereador da Câmara Municipal do Funchal, comunicou a

sua ausencra. ---------

2.2. Miguel Sérgio Camacho Silva Gouveia, Vereador da Câmara Municipal do Funchal,

comuntcou a sua ausencta.-

3.1. Luís Filipe de Sá Vieira, eleito pelo GHEGA, nos termos da legislação aplicável e

regimental, informou que a partir de junho de 2022, exerce o mandato nesta Assembleia

Municipal como Deputado Municipal lndependente, por se ter desvinculado daquele partido

4. EXPEDIENTE:

4.1. Por ocasião do Dia Mundial da Criança e no âmbito da iniciativa "Assembleia de

Proximidade", foi protagonizado, no dia0610612022, o debate "A Matemática da Natalidade",

que contou a moderação do jornalista Miguel Guarda e com as preleções de José Luís

Nunes, Presidente da Assembleia Municipaldo Funchal, sobre o tema: "Natalidade e a sua

evolução", Rita Andrade, Secretária Regional de lnclusão Social e Cidadania, com o tema:

"Apoiar para melhor crescer amanhã" e Jorge Carvalho, Secretário Regional de Educação,

Ciência e Tecnologia, sobre o tema: "Natalidade e educação - como manter as escolas

vivas"

5. Gonvites enviados ao Presidente da Assembleia:------

5.1. O Senhor Presidente da Gâmara Municipal do Funchal enviou os seguintes

convites

o Para participar nas Celebrações do Voto a São Tiago Menor, Santo Padroeiro da

Cidade do Funchal, que se realizou no dia 0110512022.

. Para a abertura Oficial das Festas da Se/2022, que decorreram do dia 20 ao dia
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. Para participar no Seminário de Empreendedorismo e Cidadania intitulado, "Mostra

Escolas Felizes", que se realizou no dia 3010512022

. Para assistir ao concerto comemorativo do dia 9 de junho, protagonizado pela artista

Elisa Silva

o Para assistir ao concerto comemorativo do dia 10 de Junho, protagonizado pela

artista Teresa Salgueiro

5.2. O Senhor Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava enviou um convite para

assistir à Sessão Solene Comemorativa do 108o Aniversário da Fundação do Município da

Ribeira Brava, que se realizou no dia 0610512022

5.3. O Reitor da Universidade da Madeira enviou um convite para assistir à Sessão

Solene Comemorativa do dia da Universidade da Madeira, que se realizou no dia

0610512022

5.4. O Município de Machico enviou um convite para a assistir à Sessão Solene do seu

dia maior, que se realizou no dia 0810512022

5.5. A Senhora Vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Isabel Costa, enviou um

convite para participar no evento Crianças/ Jovens em Participação 202112022, que se

realizou nos dias 9 e 10/05/2022

5.6. A Senhora Presidente da Junta de Freguesia do Monte enviou um convite para a 5a

Edição do Monte do lmperador, integrada no programa do Centenário do Falecimento do

Beato Carlos, lmperador da Áustria, que se realizou no dia 22105t2022

5.7. A Câmara Municipal do Funchal e o lTl - lnteractive Technologies lnstitute

enviaram um convite para assistir à 1" Edição do Evento #Create Funchal, que se realizou

no dia 2710512022.

5.8. O MDM- Movimento Democrático das Mulheres, Núcleo Regional da Madeira, co-

promovida com a APJD (Associação Portuguesa de Juristas Democráticos), e com a
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participação da IADL (lnternational Association of Democratic Lawyers), enviaram um

convite para assistir à iniciativa intitulada "Violência Intrafamíliar", que se realizou no dia

27410512022.-**--

5.9. O Presidente da Direção da Gasa do Povo de São Roque enviou um convite para

estar presente na Feira Gastronómica de São Roque, que se realizou nos dias 28 e

5.í0. O Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal e o Senhor Presidente da

Casa dos Açores na Madeira, Garlos Madruga da Corte, enviaram um convite para

assistir à conferência sobre o legado hebraico nos Açores, que se realizou no dia

0810612022

5.1í. A Câmara Municipal do Funchal enviou um convite para a lnauguração da

Exposição "Ocean'Arte", que se realizou no dia 0810612022

6. PEDTDOS DE TNTERVENçÃO REENCAMTNHADOS À Cmr:

6.1. Da Deputada Municipal do PCP/PEV-GDU:

. Acesso a arrendamento social para a família de Maria José Roda Camacho

Mesquita

. Alerta e pedido de esclarecimento sobre o mau estado de conservação da Rua Jaime

Moniz - Santa Maria Maior

. Pedido de esclarecimento sobre a conclusão da obra na Travessa dos Alecrins -
Santo António

o Pedido de várias intervenções na Vereda Fonte das Moças - São Gonçalo.

6.2. Do Grupo Municipal do PS:

. Pedido de documentos e informação dirigida ao Exmo. Senhor Presidente da

Câmara Municipal do Funchal, Dr. Pedro Calado

--- De seguida, apos a dispensa da leitura da Ata da Sessão Extraordinária da
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Assembleia, que se realizou no dia vinte e quatro de março 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

nove votos afavor, 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, um voto do Deputado Municipal lndependente Luís Filipe de Sá Vieira e uma

abstenção do PS

-- Antes de entrar no PAOD o Senhor Presidente da Assembleia comunicou que o

Senhor Presidente da Câmara solicitou que fosse integrada naquela Sessão, uma

Proposta de Regulamento de Apoio ao Gomércio Local, Serviços e Restauração -
"Apoio RE-ABRIR", âo abrigo do disposto na al. g) do no í do art.o 25o da Lei no

7512013, de ,,12109, que foi aprovado por unanimidade na reunião da Câmara Municipal do

Funchal de quinze de junho do corrente ano. Colocada à apreciação da Conferência de

Líderes, foi aceite por unanimidade a sua integração para apreciação e votação naquela

sessao

Assim, também colocada à apreciação e votação dos presentes, foi aprovada por

unanimidade a sua integração, que será apreciada e votada após a apreciação e votação

do Ponto Sete

-----.---PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO D

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

apresentou Proposta de Recomendação "Cultura para todos, cumprir a Gonstituição,

"Gratuitidade no acesso a todos os Museus Municipais", que se cita: "Todos têm direito

à educação e à cultura, " assim diz a Constituição da República Portuguesa, mas nem todos

podem usufruir dela, muítas vezes devido aos poucos recursos económicos

Já sendo possível visitar alguns Museus de forma gratuita no Concelho do Funchal, como
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acontece com o Museu do Açúcar e o Museu Henrique e Francísco Franco, o único que,

até ao momento, continua a cobrar entradas é o Museu de História Natural do Funchal. --
Recentemente teve lugar a apresentação da magnifica Exposição "Ocean'Arte" assinalando

o Dia dos Oceanos, onde foi possível constatar o entusiasmo dos jovens artistas,

estudantes de 1 1" e 1 2" ano da área das Artes, que pela primeira vez viam os seus

trabalhos expostos num local tão emblemático como o Museu de Historia Natural do

Funchal. A Autarquia tem responsabilidades na vertente cultural, pedagógica e educativa,

tendo o dever de garantir que mais pessoas possam usufruir dos Museus sob a sua

responsabilidade, assegurando a democratização cultural através do acesso de todos à

experiência da fruição artística

Tendo sido aprovado em reunião de Vereação em janeiro de 2018, que todos os Museus à

responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal teriam o seu acesso gratuito,

inexplicavelmente isso ainda não acontece com o Museu de História Natural do Funchal. -

É neste sentido que, através da presente Proposta de Recomendação, a Assembteia

Municipal do Funchal reunida a22 de junho de 2022, recomenda à Câmara Municipal

do Funchal a tomada de medidas expeditas, para que o acesso ao Museu de História

Natural do Funchal seja de acesso gratuito aos sábados a todos quantos o visitam."

-- O Senhor Presidente colocou a Proposta de Recomendação "Cultura para todos,

cumprir a Constituição, "Gratuitidade no acesso a todos os Museus Municipais",

apresentada pela CDU à votação, sendo aprovada por unanimidade com quarenta e

dois votos a favor, sendo vinte e cinco 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, um

voto da CDU e um voto do Deputado Municipal lndependente Luís Filipe de Sá Vieira. -----

--- Não esteve presente nesta votação o Deputado Municipal Luís Miguel Moura de Sousa,

Presidente da Junta de Freguesia da Sé, eleito pela Coligação FunchalSempre à Frente,
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indicado pelo PPD/PSD

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

Luísa Maria Soeiro Marinho Antunes Paolinelli, do PS, para apresentar o seguinte Voto

de Pesar pelo falecimento de Paula Rego: *O ano de 2022 tem assistido ao

desaparecimento de grandes figuras da cultura nacional

No dia 8 de junho de 2022 o País soube que Paula Rego faleceu em Londres, aos 87 anos

de idade.

O Grupo Municipal do Partido Socialista presta a sua homenagem a esta extraordinária

pintora sempre à frente do seu tempo e que revolucionou a forma como as mulheres são

representadas na pintura, interpelando-nos sobre a dominação, o poder e o preconceito.

As mulheres de carne e osso têm um lugar central no imaginário de Paula Rego que, de

forma quase subversiva, pintou a vida como ela é.

Foi para o Reino Unido aos 17 anos, porque o pai lhe disse que Portugal era um país que

não gostava de mulheres. Viveu a maior parte da sua vida em Londres, fazendo sempre

questão de manter a sua ligação a Portugal.

Paula Rego é uma artista plástica de renome nacional e internacional, com obra conhecida

e exposta em muitas partes do mundo, elevando o nome de Portugal ao mais alto nível. --

O Grupo Municipal do Partido Socialista lamenta profundamente o falecimento de

Paula Rego, presta à sua família as mais sinceras condolências e propõe que a

Assembleia Municipal do Funchal reunida em sessão do dia 22 de junho de 2022,

aprove um voto de pesar pelo falecimento de Paula Rego."

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou o Voto de Pesar pelo falecimento de

Paula Rego, apresentado pelo PS à votação, sendo aprovado por unanimidade com

quarenta e dois votos a favor, sendo vinte e cinco 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
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MPT, um voto da CDU e um voto do Deputado Municipal lndependente Luís Filipe de Sá

Vieira

--- Não esteve presente nesta votação o Deputado Municipal Luís Miguel Moura de Sousa,

Presidente da Junta de Freguesia da Sé, eleito pela Coligação Funchal Sempre à Frente,

indicado pelo PPD/PSD.------

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

Andreia Drumond Caetano, do PS, para apresentar o seguinte

- Voto de Protesto pela cobrança das entradas das crianças com idades

compreendidas entre os 7 e os í2 anos de idade, nos complexos balneares e praias

do Funchal, geridos pela Frente MarFunchal: "A "Frente MarFunchal E.M." é uma

Empresa Municipal detida a 100% pelo Município do Funchal que tem como objeto social,

entre outros, a gestão, administração e conservação dos Complexos Balneares e Praías do

Funchal, bem como a promoção do desenvolvimento do lazer do concelho.-----------

Compete por isso ao executivo camarário assegurar a supremacia do interesse público e a

prossecução das atribuições municipais mediante o exercício de poderes de tutela.

Ora, o Município do Funchal enquanto Cidade Educadora, vinha contribuindo de forma

clara, transparente e sustentável para a satisfação das necessidades particulares dos seus

habitantes ao longo do ciclo da vida, não esquecendo as crianças, desenvolvendo ações

para que estes tenham o direito de desfrutar, em condições de liberdade e igualdade, os

meios e oportunidades, de formação, tentando diluir todas as formas de discrimínação, bem

como tem contribuído, com estas ações, para uma maior qualidade de vida da população,

sempre na salvaguarda do interesse e da utilidade pública.

Desde sempre que as crianças até aos 12 anos de idade tinham entrada gratuita em todos

os complexos balneares e praias geridos pela FrenteMarFunchal

E por isso inadmissível, incompreensível, totalmente contrário às boas práticas de
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sustentabilidade familiar e social, que esta empresa municipal tenha decidido passar a

cobrar as entradas aos menores com idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos de

idade. UM PSD/CDS que apregoa um Funchal Sempre à Frente, mas que deixa as crianças

para trás.-

Um executivo que parece só olhar a números e a dinheiro e que nos envergonha a todas e

a todos enquanto cidadãos

Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista, propõe que esta a Assembleia

Municipal, reunida hoje em sessão do dia 22dejunho de2O22, aprove um Voto de

Protesto à administração da empresa municipal FrenteMarFunchal e ao executivo da

Camara Municipal do Funchal, pela cobrança das entradas das crianças com idades

compreendidas entre os 7 e os 12 anos de idade nos complexos balneares e praias

do Funchal geridos pela FrenteMarFunchal."-----

- Proposta de Recomendação para a reposição da gratuitidade das entradas nos

complexos balneares e praias do Funchal geridas pela Frente MarFunchal dos

menores até 12 anos de idade: "A "Frente MarFunchal E.M." é uma Empresa Municipal

detida a L00o/o pelo Município do Funchal que tem como objeto social, entre outros, a

gestão, administração e conservação dos Complexos Balneares e Praias do Funchal, bem

como a promoção do desenvolvimento do lazer do concelho

Compete por isso ao executivo camarário assegurar a supremacia do interesse público e a

prossecução das atribuições municipais mediante o exercício de poderes de tutela.

Ora, o Município do Funchal enquanto Cidade Educadora, vinha contribuindo de forma

clara, transparente e sustentável para a satisfação das necessidades particulares dos seus

habitantes ao longo do ciclo da vida, não esquecendo as crianças, desenvolvendo ações

para que estes tenham o direito de desfrutar, em condições de liberdade e igualdade, os

meios e oportunidades, de formação, tentando diluir todas as formas de discriminação, bem
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como tem contribuído, com estas ações, para uma maior qualidade de vida da população,

sempre na salvaguarda do interesse e da utilidade pública

Desde sempre que as crianças até aos 12 anos de idade tinham entrada gratuita em todos

os complexos balneares e praias geridos pela FrenteMarFunchal.

É por isso inadmissível, incompreensível, totalmente contrário às boas práticas de

sustentabilidade familiar e social, que esta empresa municipal tenha decidido passar a

cobrar as entradas aos menores com idade compreendida entre os 7 e os 12 anos de idade.

Um PSD/CDS que apregoa um Funchal Sempre à Frente, mas que deixa as crianças para

Um executivo que parece só olhar a números e a dinheiro e que nos envergonha a todas e

a todos enquanto cidadãos.

Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista, propõe que esta a Assembleia

Municipal, reunida em sessão do dia 22 de junho de 2022, aprove recomendar à

empresa municipal FrenteMarFunchal que as crianças até aos 12 de anos não

paguem para aceder aos complexos balneares e praias do Funchal geridas por si." -

- TNTERVeTçÕeS:

-- A Senhora Deputada Municipal Vera Joana Vasconcelos Gonçalves Duarte Soares

Goelho, da Coligação Funchal Sempre à Frente, refutou que a gratuitidade das entradas

das crianças nos complexos balneares da Frente MarFunchal, não era até aos doze anos,

mas sim até aos dez anos e salientou que a entrada para crianças até aos seis anos,

continua a ser gratuita. Destacou ainda, que pôr as crianças sempre à frente, não é so lhes

dar entradas gratuitas, mas proporcionar-lhes condições para que, por exemplo, deixem de

ir beber água à casa de banho, ou ter de a comprar. Depois enumerou tais condições:-----

- Existem bebedouros para que as crianças possam beber água

- Existe um Kids Club no complexo da Ponta Gorda com utilização gratuita
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- Existe a possibilidade de organização de festas de aniversário e outras atividades para

crianças nos complexos balneares.

- Existem salas de jogos, mesas de ténis, atividades desportivas.

Por isso, todos devem de se sentir orgulhosos por toda aquela revitalização e dinâmica que

está a ser incutida, dar boas condições para que as crianças e as suas famílias possam

usufruir dos complexos balneares

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

apesar de concordar com aquele voto de protesto ali apresentado, não pode deixar de

refutar que aquele aumento, seja justificado com o exemplo de uma melhoria de condições,

como por exemplo, o acesso a bebedouros, porque é essa a missão da Frente MarFunchal

e a Câmara Municipal do Funchal.

Terminou dizendo que é necessário a Câmara do Funchalter um outro tipo de intervenção,

para garantir que as crianças pudessem ter acesso aos complexos balneares, porque

aquele valor para algumas famílias pode não significar nada, mas para outras pode

significar tudo

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

que o PAN subscreve aquele voto, e que também foi com alguma estranheza que verificou

que o grande argumento para aquele aumento é a disponibilização de água. Porque,

embora se viva num tempo de crise económica, consídera que a água não se nega a

ninguém. Depois subscreveu a apreciação final da Senhora Deputada Municipal Herlanda

Amado.

--- O Senhor Presidente da Gâmara esclareceu que o exemplo dado pela Senhora

Deputada Municipal Vera Coelho, foi apenas um dos pontos de melhoria e não que aquele

facto foi o causador. Também quis deixar bem claro que as crianças nos complexos

balneares até aos seis anos não pagam rigorosamente nada
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Depois complementou algumas das melhorias referidas pela Senhora Deputada Municípal

Vera Coelho:---:--

- Kids Club na paria da Ponta Gorda com utilização gratuita.------

- Possibilidade de organização de festas de aniversário com empresa especializada. ----
- Nova sala de jogos na Barreirinha com mesa de ténis de mesa e jogos de tabuleiro com

utilização gratuita

- Disponibilização de mesa de ténis de mesa no Lido.--

- Utilização de hidroginástica para todos durante o verão

- lnstalação de quiosque de gelados nos solários do Lido e Ponta Gorda

- Colocação do novo pavimento na piscina infantil do Lido

- O hi-fi gratuito em todos os complexos balneares.

A título de curiosidade complementou ainda, que ao contrário do que é praticado no

concelho do Funchal, em que os utentes dos complexos balneares até aos seis anos não

pagam e dos sete aos dezassete anos vão pagar um euro e três cêntimos, no concelho do

Porto Moniz a partir dos quatro anos pagam três euros e na praia do Garajau, concelho de

Santa Cntz, a partir dos cinco anos pagam dois euros.

--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, contestou que o

que está em causa é as crianças a partir dos sete anos passarem a pagar entrada, e se

estiverem acompanhadas de familiar direto não pagarem. ----------

--- O Senhor Deputado Municipal Alexandre Miguel Garvalho Silva, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, transmitiu que aquele Voto apresentado pelo PS, não é de

protesto, mas sim de louvor pelo esforço que o novo Executivo está a fazer para tornar a

Frente MarFunchal sustentável e com serviço de qualidade para os funchalenses, porque,

anteriormente, foitudo menos sustentável e transparente. Por isso, quem o irá validar será

seguramente os funchalenses quando usufruírem desses serviços, e os próprios
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trabalhadores da Frente MarFunchal que continuam a ter o seu trabalho.------

--- O Senhor Deputado Municipal Gonçalo Nuno Pimenta Camacho, da Goligação

Funchal Sempre à Frente, reforçou e relembrou o seguinte

- Quem fez campanha na cidade do Funchal com os complexos balneares, comprando

duzentos e noventa mil euros em bilhetes para os utentes dos seus pólos de lazer,

usufruírem das praias de forma gratuita, originando depois uma queixa no Ministério

Público, foi o Partido Socialista

- Que foí feito um reparo pelo Tribunal de Contas ao Partido Socialista, face às despesas

correntes e às despesas com o pessoal que a Frente MarFunchal atingiu, nos anos de dois

mil e dezassete, dois mil e dezoito, dois mil e dezanove e de dois mil e vinte

- Quem fez auditoria às despesas com o pessoal decorrentes do reposicionamento

remuneratório de alguns funcionários da Frente MarFunchal, foi o Partido Socialista.

Depois dirigindo-se à Senhora Deputada Municipal Andreia Caetano, vincou que o atual

Presidente da Câmara e o atual Administrador da Frente MarFunchal, não vão ter

problemas com o Tribunal de Contas, não vão oferecer bilhetes para ganharem votos e que

aqueles enquanto ali estiverem, prestarão de forma transparente àquela Assembleia, as

contas da Frente MarFunchal para que possam se pronunciar sobre as mesmas.------------

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

independentemente das questões do passado, o que está em causa é o onerar das famílias

funchalenses que pretendem aceder aos complexos balneares geridos pela Empresa

Municipal Frente MarFunchal. E que a argumentação, quer do acesso aos bebedouros de

água, quer das condições dos espaços, alguns dos quais já existiam no Executivo anterior

é apenas uma obrigação que a Câmara tem de zelar pelas condições das infraestruturas.

Por isso, irão acompanhar aquele Voto de Protesto

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o seguinte:-------------
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- Voto de Protesto pela cobrança das entradas das crianças com idades

compreendidas entre os 7 e os 12 anos de idade, nos complexos balneares e praias

do Funchal, geridos pela Frente MarFunchal - Apresentado pelo Grupo Municipal do

PS, não aprovado com vinte e seis votos contra, sendo vinte e cinco votos da Coligação

FunchalSempre à Frente e um voto do Deputado Municipal Independente Luís Filipe de Sá

Vieira. 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

--- Não esteve presente nesta votação o Senhor Deputado Municipal Luís Miguel Moura de

Sousa, Presidente da Junta de Freguesia da Sé, eleito pela Coligação Funchal Sempre à

Frente, indicado pelo PPD/PSD

- Proposta de Recomendação para a reposição da gratuitidade das entradas nos

complexos balneares e praias do Funchal geridas pela Frente MarFunchal dos

menores até 12 anos de idade - Apresentada pelo Grupo Municipal do PS, não

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

Sempre à Frente e um voto do Deputado Municipal lndependente Luís Filipe de Sá Vieira.

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

-- Não esteve presente nesta votação o Deputado Municipal Luís Miguel Moura de Sousa

Presidente da Junta de Freguesia da Sé, eleito pela Coligação Funchal Sempre à Frente,

indicado pelo PPD/PSD

- DECLARAçAO DE VOTO:------------

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, lamentou que a

Coligação Funchal Sempre à Frente e o Deputado lndependente Luís Filipe Vieira não

tenham votado a favor, para que as crianças até aos doze anos não paguem a entrada nos

complexos balneares
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Considerou ainda completamente ridículos os argumentos e os exemplos do que é

praticado em outros concelhos, quando o que têm de defender é o concelho do Funchal e

por considerarem que aquela cidade enquanto capital da Madeira, deve de dar o exemplo

aos restantes

Concluiu alertando as crianças até aos seis anos para que tenham cuidado, porque o que

diz no tarifário da Frente MarFunchal é que têm de estar acompanhadas de familiares

diretos e mediante comprovativo

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

Sérgio Juvenal de Jesus Abreu, do PS, para apresentar a Proposta de Recomendação

da reposição do tarifário no estacionamento no Mercado da Penteada, que se

transcreve: "O Grupo Municipal do PS Funchal ouviu as reclamações de comerciantes e

clientes do Mercado Municipal da Penteada com queixas legítimas sobre o aumento do

tarifário e a redução da primeira hora gratuita para 30 minutos do parque de estacionamento

do referido espaço público

A Câmara Municipal do Funchal, através da sua empresa municipal Frente MarFunchal,

gestora dos estacionamentos à superÍície, procedeu à alteração do tarifário do

estacionamento do Mercado da Penteada, desde o passado dia 1 de maio, sem aviso prévio

e sem ouvir os comerciantes ou clientes daquele espaço. Esta mudança provocou

indignação e discordância junto dos comerciantes e das pessoas que habitualmente se

deslocam ao Mercado da Penteada para fazer as suas compras, principalmente os mais

idosos ou com pouca mobilidade

Numa conjuntura económica muito difícil, apos vários períodos de confinamentos devido a

uma violenta pandemia e a vivermos uma guerra na Europa, com consequências negativas

globais, aumentar o tarifário do parque de estacionamento do mercado, reduzir o período

de gratuidade, constitui uma medida negativa para os comerciantes e clientes do Mercado
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da Penteada. Relembramos que o Mercado da Penteada em 2013 estava ao completo

abandono, degradado, e o parque de estacionamento não tinha qualquer rotatividade.

números espaços comercias encontravam-se encerrados há um longo período e a

iluminação era insuficiente e desadequada. Após a reabilitação de este espaço municipal,

com a criação de um parque infantil, uma casa do lixo e outras importantes intervenções,

surgiu uma nova centralidade e dinamismo neste espaço público municipal da cidade do

Funchal.

Os comerciantes, que pagam rendas, ordenados e demais despesas inerentes ao seu

normalfuncionamento, garantem que não foram ouvidos ou questionados sobre a alteração

do tarifário do parque de estacionamento, verificando-se, nos últimos dias, uma redução

significativa no número de clientes e das respetivas vendas nos seus espaços

A Câmara Municipal do Funchal deve criar mecanismos de apoio e incentivo aos

comercíantes da cidade em vez de dificultar a sua atividade económica, afastando clientes

e reduzindo a sua faturação

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

Municipal do Funchal, reunida em sessão ordinária do dia 22 de junho de 2022, aprove

recomendar o seguinte: --------

Que a Câmara Municipal do Funchal responsável pela gestão dos mercados municipais,

reponha o antigo tarifário e o período da primeira hora gratuita, suspendendo de imediato

os aumentos recentemente efetuados."------------

O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a Proposta de

Recomendação da reposição do tarifário no estacionamento no Mercado da Penteada

- Apresentada pelo Grupo Municipal do PS, não sendo aprovada com vinte e cinco

votos contra da Coligação Funchal Sempre à Frente. Mereceu ainda dezassete votos a

favor, sendo nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do PDR, um
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voto do MPT, um voto da CDU e um voto do Deputado Municipal lndependente Luís Filipe

de Sá Vieira

--- Não esteve presente nesta votação o Deputado Municipal Luís Miguel Moura de Sousa,

Presidente da Junta de Freguesia da Sé, eleito pela Coligação Funchal Sempre à Frente,

indicado pelo PPD/PSD.

- DECLARAçAO DE VOTO:------------

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

os deputados municipais do BE votaram a favor, por entenderem que o Mercado da

Penteada é um mercado de qualidade e tem, na sua especificidade local, uma importância

para quem alí vive e para quem o visita, conseguindo ter um acesso de estacionamento. E

por uma vez mais, aquele ser um taxar na redução do tempo da gratuitidade do acesso. --

--- O Senhor Deputado Municipal Alexandre Miguel Garvalho da Silva, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, declarou que a Coligação Funchal Sempre à Frente votou

contra, não porque estejam contra os funchalenses, mas porque vem no seguimento da

política de sustentabilidade da Frente MarFunchal. Todavia, consideram que o grupo

municipalda oposição, onde muitos Deputados Municipais transitaram do anterior mandato,

tiveram a oportunidade de implementar aquelas medidas, mas só se lembraram no atual

mandato que existia o Funchal. Por isso, atentam que aquela questão é uma hipocrisia da

oposição, tentando fazer um aproveitamento polítÍco da gratuitidade dos estacionamentos,

uma vez que as propostas que também fizeram sobre alguma gratuitidade aos fins-de-

semana para o comércio local do Funchal, e que foram aprovadas na anterior Assembleia

não foram aplicadas pelo anterior Executivo

-- O Senhor Presidente da Câmara sobre aquela proposta aproveitou para esclarecer

que não foram os Deputados Municipais, nem o PSD e o CDS que instalaram uma barreira

e uma máquina de pagamento no Mercado da Penteada, mas sim, e bem, a anterior
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Vereação. Porém os comerciantes sentiram-se abandonados, porque o equipamento

ficando obsoleto, abandonado e não havendo fiscalização, proporcionou um

estacionamento abusivo, fazendo com que utentes que queriam fazer compras não tinham

onde estacionar. Por essa razão, a Frente MarFunchal colocou um funcionário a tempo

inteiro no Mercado da Penteada para regular o estacionamento e reduziu de uma hora

gratuita para meia hora, dando a possibilidade a que todos os comerciantes beneficiassem

de estacionamento gratuito. Assegurou também, que tudo farão para ajudar os

comerciantes daquele mercado e de outros mercados municipais, mantendo contacto diário

com os mesmos, dando-lhes mais qualidade do serviço prestado aos munícipes, fomentar

uma série de eventos para que tenham mais vendas e mais crescimento, agir no sentido

de melhorar as suas condições e que já estão a desenvolver um esforço em conjunto com

o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Roque, para estabelecerem um

protocolo com os comerciantes para que quem vá lá fazer compras não pague o

estacionamento, fomentando assim uma maior rotatividade.

- DECLARAçÃO DE VOTO:------------

-- O Senhor Deputado Municipal Sérgio Juvenal de Jesus Abreu, do PS, ripostou que

a única verdade que foi dita na intervenção do Senhor Presidente da Câmara, é que foi lá

colocada uma barreira. Depois afirmou que aquela sempre funcionou criando rotatividade

naquele parque, que o funcionário que lá está, já estava antes daquele novo tarifário e que

ao contactar os comerciantes aqueles transmitem que as vendas diminuíram. Acrescentou

que o parque tem rotatividade porque a barreira é um mecanismo que a cria. Considerou

ainda anedotico dizer que em meia hora vai dar lucro ao prejuízo

Também apreciou o diálogo com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Roque

para criar mecanismos de apoio aos comerciantes, porque o importante é o interesse dos

funchalenses e dos comerciantes da Penteada

20



LÚ,

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

Márcia Gatarina Sousa Silva, do PS, para apresentar a Proposta de Recomendação

com vista a privilegiar a atribuição e a manutenção da habitação social às vítimas de

violência doméstica, nos imóveis geridos pela SocioHabitaFunchal - Empresa

Municipal de Habitação E.M., que se reproduz: "Os números da violêncía doméstica na

RAM, no geral, e no Funchal, em particular, assumem úma dimensão preocupante,

especialmente se considerados no contexto das estatísticas do País. No sentido de

promover a redução destes números, apresenta-se a presente recomendação para a

implementação de medidas concretas que garantam uma maior proteção, defesa e zelo

pelos direitos constitucionais das pessoas vítimas deste tipo de crime

Deste modo, e porque é essencial para o bem-estarfísico e psicológico de qualquer pessoa,

que esta tenha um lugar seguro para viver, que lhe proporcione bem-estar, conforto e

sentimento de pertença, e considerando

a) o ponto 1 do artigo 27o da Constituição da República Portuguesa, que determina que

"Todos têm direito à liberdade e seguraÍìÇa";

b) o ponto 1 do artigo 650 "Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação

de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade

pessoal e a privacidade familiar";

c) o Artígo 45 o da Lei 1 1 212C,09, de 16 de setembro, na redação conferida pela Lei 72912013

de 03 de setembro: "A vítima tem direito a apoio ao arrendamento, à atribuição de fogo

socialou a modalidade específica equiparável, nos termos definidos na leiou em protocolos

celebrados com entidades para o efeito";----

d) o ponto 1 do artigo 31o da Lei 1 1 212009, de 16 de setembro, na redação conferida pela

Lei 5712021, de 16 de agosto, determina que "Após a constituição de arguido pelo crime de

violência doméstica, o juiz pondera, no prazo máximo de 48 horas, a aplicação, com
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respeito pelos pressupostos gerais e específicos de aplicação das medidas de coação

previstas no Codigo de Processo Penal(...)" nomeadamente, na alínea c), "Não permanecer

nem se aproximar da residência onde o crime tenha sido cometido, onde habite a vítima ou

que seja casa de morada da família, impondo ao arguido a obrigação de a abandonar;" ---

Considera-se fundamental que, nos casos de Violência Doméstica, a vítima deve ter

prioridade na ocupação da casa de família, pelo que, nos Ímóveis geridos pela Sociohabita

Funchal, devem ser criadas regras de tolerância zero relativamente à violência doméstica

que obriguem a pessoa agressora a saír do imóvel, após ser constituída arguida. Esta

medida deverá ser aplicada mesmo que a pessoa constituída arguída seja a titular do

contrato, transitando a titularidade do mesmo para a vítima, provisoriamente, até ao trânsito

em julgado da decisão judicial, e a título definitivo em caso de condenação. Não obstante,

devem ser cumulativamente asseguradas e reforçadas as restantes medidas de proteção

e acompanhamento das vítimas principalmente no que concerne às medidas de

afastamento da pessoa arguida

Paralelamente, e para os casos em que seja imperativo que a vítima abandone a casa de

família por razões de segurança, devem ser implementadas e executadas medidas com

vista à Atribuição de Habitação Social a Vítimas de Violência Doméstica que privilegiem a

atribuição e a manutenção da habitação social às vítimas de violência doméstica. :-----*--

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

Municipal do Funchal, reunida em sessão ordinária do dia 22 de junho de 2022,

aprove recomendar, o seguinte:------

Ponto Um - À Câmara Municipal do Funchal que apoie e promova medidas que

privilegiem a atribuição e a manutenção da habitação social às vítimas de violência

doméstica.

Ponto Dois - A SOCIOHABITAFUNCHAL - Empresa Municipal de Habitação E.M, a
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criação, implementação e publicitação de um "Manual de Tolerância Zero à Violência

Doméstica" nos imóveis sob a sua responsabilidade de gestão."

- INTERVENÇÃO:--

-- A Senhora Deputada MunicipalVera Joana Vasconcelos Gonçalves Duarte Soares

Coelho, da Coligação Funchal Sempre à Frente, lembrou que o reguÍamento de

atribuição a habitação social, já faz uma diferenciação favorável às vítimas de violência

doméstica e que a atribuição de morada à casa de família, é da alçada dos Tribunais. Por

outro lado, os centros comunitários da SocioHabitaFunchal, a maioria deles inseridos em

bairros sociais, desenvolvem determinadas ações de sensibilização, de promoção, de

prevenção da violência doméstica e da violência no namoro.

Por isso, a Coligação Funchal Sempre à Frente defende que já está a serfeito muito daquilo

que pode estar sob a alçada da SocioHabitaFunchal, e que o caminho que ainda há a

percorre é da responsabilidade global.

--- O Senhor Deputado Municipal Alexandre Miguel Carvalho Silva, da Goligação

Funchal Sempre à Frente, complementou a intervenção da Senhora Deputada Municipal

Vera Coelho, dizendo que na leitura daquele ponto existe uma referência que considera

fundamental na decisão da aprovação ou não do mesmo, porque e dito que naquelas regras

de tolerância zero relativamente à violência doméstica, a pessoa agressora deve de sair do

imóvel após ser constituída arguida. Como tal, questiona se duas pessoas que fazem a

mesma queixa, por serem ambos constituídos arguidos, têm que sair do imóvel.

:- O Senhor Presidente da Assembleia colocou a Proposta de Recomendação com

vista a privilegiar a atribuição e a manutenção da habitação social às vítimas de

violência doméstica, nos imóveis geridos pela SocioHabitaFunchal - Empresa

Municipal de Habitação E.M. - Apresentada pelo Grupo Municipal do PS à votação,

não sendo aprovada com vinte e cinco votos contra da Coligação Funchal Sempre à
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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, um voto da CDU e uma abstenção do

Deputado Municipal lndependente Luís Filipe de Sá Vieira.---

--- Não esteve presente nesta votação o Deputado Municipal Pedro José Jardim Gomes,

Presidente da Junta de Freguesia de São Roque, eleito pela Coligação Funchal Sempre à

Frente, indicado pelo PPD/PSD.

- DECLARAçÃO DE VOTO:-------------

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

reconheceu o trabalho que tem vindo a ser feito pela Autarquia ao longo dos anos no que

diz respeito às vítimas de violência doméstica, mas lamentou que a não aprovação daquela

Recomendação não pudesse vir a complementar algumas das falhas que ainda existem, e

também reconhecidas, porque todos deviam estar ali a contribuir para que cada vez menos

existam pessoas confrontadas com aquele grave problema e flagelo da sociedade. -----:-

--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, declarou: "Esta

proposta de recomendação é exatamente para que a Câmara possa e tenha a sensibilidade

para adotar medidas que protejam as vítimas de violência doméstíca. O regime jurídico

aplicável à prevenção da violência doméstica, proteção e à assistência das suas vítimas, já

prevê medidas que se possam adaptar em situações como as que se verificam em pessoas

que são arrendatárias de imóveis na SocioHabitaFunchal, e que já se têm verificado

situações de pessoas vítimas de violência doméstica em que são obrigadas a abandonar

as suas habitações, exatamente pelo facto do agressor ser o titular do contrato de

arrendamento. Portanto, a lei permite que isso seja feito e so ficava bem ao PSD e ao CDS

aprovarem esta Recomendação.u------------

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

José Gabriel Pereira Oliveira, do PS, para apresentar a Proposta de Recomendação -
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Reservar o edifício da antiga escola do Tanque ao uso, por associações e ou outras

entidades de direito coletivo ou particular de interesse para a cidade, que se

menciona: "Considerando que:

a) O predio onde já funcionou a Escola do Monte, na Freguesia do Monte e propriedade do

Município do Funchal; -*--------

b) A referida escola está encerrada e não há perspetivas de ser reativada;

c) O edifício se encontra encerrado e sem qualquer utilização;

d) A promoção do desenvolvimento é uma atribuição do município;-------

e) Compete a esta Assembleia Municipal deliberar sobre todos os assuntos que visem a

prossecução das atribuições do município;

f) Existem associações, entidades coletivas e particulares que desenvolvem a sua atividade

em prol da cídade e que necessitam de sede para as suas atividades;----

g) Muitas destas pessoas coletivas e individuais da Freguesia do Monte se encontram

deslocalizadas da sua freguesia, no que respeita à localizaçâo das suas sedes;---

h) Estas instituições são fundamentais para o desenvolvimento de ações de interesse e

relevo para a Freguesia e para o Município do Funchal, quer seja no âmbito cultural, social,

desportivo ou outro;-

i) Que as necessidades existem e prendem-se não só com a necessidade de desenvolver

as suas atividades mas principalmente com a carência de espaços onde possam

desenvolver os trabalhos mais administratívos e ou burocráticos.

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

Assembleia Municipal do Funchal, reunida em sessão ordinária do dia 22 de junho

de 2022, aprove recomendar à Câmara Municipal do Funchal que:

Reserve o edifício onde funcionou a Escola do Tanque, na Freguesia do Monte, ao

uso por entidades paÉiculares, coletivas, associações ou outras de idêntica
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natureza, preferencialmente da freguesia do Monte, mas também de qualquer uma

das outras freguesias do concelho do Funchal, para que possam desenvolver as suas

ações, atividades e finalidades com maior proximidade e dignidade."----

- INTERVENÇÃO:--

-- A Senhora Deputada Municipal Maria ldalina Fernandes da Silva, Presidente da

Junta de Freguesia do Monte, da Goligação Funchal Sempre à Frente, manifestou o

seguinte: "Fico admirada pelo Senhor Deputado MunicipalJosé Gabriel Oliveira apresentar

esta Proposta de Recomendação à Assembleia, tendo em conta que eu, como Presidente

da Junta de Freguesía do Monte, tenho tido o cuidado de informar a Assembleia de

Freguesia, da qual o Senhor José Gabriel Oliveíra faz parte.

Gostaria de informar os presentes que desde a desativação do edifício do Tanque,

enquanto escola, houve uma articulação entre o Executivo da Junta de Freguesia do Monte,

o atual Executivo da Câmara do Funchal e o Governo Regional da Madeira, através da

Secretaria Regional de Educação. Assim, informo que está a decorrer o processo de

mudança a título provisório do pessoal do Desporto Escolar, da Direção Regional de

Educação, havendo a expetativa de a mesma estar concluída no espaço de duas semanas.

A permanência provisória deste serviço na escola do Tanque, decorre da realização de

obras de reabilitação das suas instalações atuais e próprias. Em simultâneo a Junta de

Freguesia, como eu sempre informei à Assembleia de Freguesia, ocupa uma das salas do

rés-do-chão deste edifício, uma das maiores salas existentes para a sua utilização e gestão

para a realização de diversas atividades. Está previsto também a utilização do espaço por

outras instituições e associações

Enquanto Presidente da Junta de Freguesia do Monte, tenho tido a preocupação, o cuidado

e o respeito pelos Vogais da Assembleia de Freguesia do Monte, onde o PS tem assento

de informartodo este procerro. D"íque, como Presidente da Junta de Freguesia do Monte,
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considero fora de tempo esta Proposta de Recomendação do grupo municipal do PS, ainda

mais que coloca a negrito que tem a honra de propor à Assembleia Municipal que aprove

esta recomendação, quando neste momento, por exemplo, integram nesse grupo, pessoas

que diretamente e indiretamente integraram o anterior Executivo camarário, que nada

fizeram para contrariar a prepotência do anterior Presidente da Câmara Municipal do

Funchal, Dr. Paulo Cafôfo e seu sucessor, Eng. Miguel Gouveia, que por decisão deles a

Junta de Freguesia do Monte não receberia dinheiro para a limpeza dos becos, veredas,

espaços verdes e assim por diante

Esta tambem é uma Proposta fora de tempo, como já referi na Assembleia de Freguesia

quando foi colocada esta questão, já que em 2O17 não estiveram ao lado da Junta de

Freguesia do Monte e da Secretaria Regional de Educação, quando se pretendia que no

localfuncionasse em sÍmultâneo, sede de associações e também a escola, salvaguardando

o interesse de todas as partes, rentabilizando e valorizando o melhor de cada um, acabando

por vencer o medo incutido nas famílias pela segurança das suas crianças, alimentado por

aqueles que da verdadeira política nada sabem e nada fazem

Onde estavam os Deputados Municipais nesta altura?---

Em resumo, estão criadas as condições para que a escola do Tanque funcione no interesse

da Freguesia do Monte, reforçando que a utilização parcial do edifício pelos serviços do

Desporto Escolar da DRE, é uma utilização provisória em simultâneo com a ulilização desta

infraestrutura em benefício da própria freguesia, aliás de outra forma não poderia ser. E por

isso, que desde 2013, eu e o os meus colegas de Executivo, defendemos sempre o que é

mais importante: os interesses da Freguesia.u -----------

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou a Proposta de Recomendação -
Reservar o edifício da antiga escola do Tanque ao uso, por associações e ou outras

entidades de direito coletivo ou particular de interesse para a cidade - Apresentada
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pelo Grupo Municipal do PS, à votação sendo não sendo aprovada com vinte e seis

votos contra da Coligação Funchal Sempre à Frente. Mereceu ainda treze votos a favor,

sendo nove votos do PS, três votos do BE, um voto do MPT e quatro abstenções sendo

uma do PAN, uma do PDR, uma da CDU e uma do Deputado Municipal lndependente Luís

Filipe de Sá Vieira.

--- DECLARAçÃO DE VOTO:-------------

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

absteve não por estar contra aquela Proposta, porque considera que todos os edifícios

camarários que estejam vazios e até do próprio Governo Regional, possam ser colocados

ao dispor da comunidade, mas porque existe uma duplicação de algo que está no momento

a decorrer

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

Maria lsabel de Ponte Garcês, do PS, para apresentar a Proposta de Recomendação

pelo aumento do número de lugares de estacionamento destinados a pessoas com

mobilidade reduzida, que se alude: "Considerando que

A) A pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida tem o direito de viver de forma

independente e exercer os seus direitos de cidadania e de participação social;

B) Tem o direito de, autonomamente, poder deslocar-se livremente pelo territorio, participar

da vida social e aceder a restaurantes e espaços comerciais e de lazer e a equipamentos

de saúde;

C) E por via de boas condições de acessibilidade que se garante a estas pessoas este

direito e liberdade de deslocação que constitui um predicado essencial do garante da

melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas, independentemente da sua condição.

E ainda que:

D) As pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida deve ser garantida a
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independência de terceiros e todas e todos nos eleitos temos o dever e a responsabilidade

de zelar para que isso aconteça, criando condições nos espaços, no meio físico, no

transporte, na informação e comunicação, bem como em outros serviços e instalações

abertos ao público ou de uso público;

E) Só podemos falar verdadeiramente em inclusão das pessoas com deficiência ou

mobilidade reduzida, quando formos capazes de criar formas de acessibilidade que zelem

pela autonomia e independência e isto, infelizmente, não se verifica no Funchal.-------------

Apesar do muito que foi feito até agora, nomeadamente com o rebaixamento de passeios,

criação de passadeiras inteligentes, a verdade é que basta uma volta pelas várias

freguesias para depressa nos darmos conta das graves lacunas existente em termos de

lugares de estacionamento próprios. A título de exemplo, em toda a Estrada Monumental

não encontramos um único lugar de estacionamento reservado. O mesmo acontece junto

a farmácias e nas princípais microcentralidades de algumas freguesias. Em alguns locais,

os poucos lugares que encontramos, muitos deles são de matrícula atribuída

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

Assembleia Municipal do Funchal, reunida em sessão ordinária do dia 22 dejunho de 2022,

aprove recomendar o seguinte:--------

Que a Câmara Municipal do Funchal providencie pela criação de mais estacionamentos

reservados aos portadores de dístico de estacionamento, por forma a garantir a

independência e o acesso das pessoas com deficiência que vivem no Funchal, bem como

as que nos visitam, de forma a contribuir para um Funchal verdadeiramente inclusivo." ----

- INTERVENÇAO:-

--- A Senhora Deputada Municipal Raquel João Martins Silva, da Coligação Funchal

Sempre à Frente, manifestou: "Primeiramente gostaríamos de fazer notar que passados 8

meses desde a tomada de posse dos novos membros Executivo camarário e bem assim
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dos novos membros da Assembleia Municipal desta cidade, há algo que ressalta de

algumas iniciativas aqui apresentadas pelo grupo municipal do PS. Portanto, aquilo que

não foi feito nos últimos B anos, em alguns casos por inércia ou por não cumprimento

consciente das deliberações da Assembleia Municipal, o chamado veto de gaveta, são

reivindicadas agora, querem em 8 meses o que nem em I anos fizeram conscientemente,

ou por opção política. E é interessante neste aspeto dar como exemplo a Estrada

Monumental, que quando foi lá executada a ciclovia, não melhorou a mobilidade dos

munícipes e visitantes, nem houve em paralelo a preocupação de criar esse espaço quando

da execução da obra. E olhando para esta proposta de recomendação, cujos os

destinatários têm de ser uma preocupação para quem gere a cidade, no sentido de no

máximo possível e com critérios de razoabilidade e eficiência, derrubar barreiras

arquitetónicas e providenciar pelo conforto dos mesmos, diminuindo ou esbatendo as

dificuldades com que se deparam no dia-a-dia, poroutro lado, é preciso ponderação quando

estamos a tratar destas matérias.-

A Câmara tem vindo, através da Divisão de Mobilidade e Trânsito, a implementar as

medidas tidas por necessárias ao cumprimento da legislação existente sobre este tema,

aliás esta Divisão já existia há data de anteriores mandatos. Essas medidas vão desde a

demarcação de estacionamentos reservados a cidadãos portadores de deficiências, ao

rebaixamento de passeios, ao reforço da fiscalização nos lugares de estacionamento

procurando desincentivar a população e regular o abusiva, a atribuição de limite horário de

forma a motivar uma maior rotatividade, entre outras ações. Portanto, não se esgota só na

criação de estacionamentos, é um pouco redutor esta perspetiva.-----

Naturalmente e julgamos ser de fácil apreensão que numa área geográfica exígua com uma

orografia acentuada, com uma malha urbana consolidada, onde o recurso ao espaço é cada

vez mais escasso, é imperioso que o espaço público seja gerido com bom senso, com
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razoabilidade e com a análise prévia de toda a envolvente. Devemos evitar casos como

aquele que aconteceu na Rua João de Deus, ao tempo de Paulo Cafôfo, onde sem qualquer

planeamento foram desenhados lugares de estacionamento numa das faixas de rodagem,

e que deu origem ao caos e ao entupimento de uma das principais vias de circulação na

zona do Campo da Barca, cujo auge foi a impossibilidade de uma ambulância chegar do

quartel à Escola Francísco Franco para socorrer uma pessoa. A dificuldade que o Funchal

tem na mobilidade, em geral, não se compadece com experiências, é preciso entender o

território, conhecer as centralidades, as dinâmicas de procura de estacionamento, a

caracterização funcional da área envolvente, enquadramento urbanístico, padrões de

mobilidade, as velocidades praticadas, enfim, um número de fatores importantes para a

criação de mobilidade e de conforto aos munícipes, em particular para com os que têm uma

condição especialou diferente. Portanto, aumentaro número de lugares de estacionamento

sem critério, sem estudo, não é solução para ninguém, nem para a cidade. E mais

importante do que críar estacionamentos, é o civismo, o respeito pela diferença, pela

dificuldade que algumas pessoas têm em relação às demais

E falando especificamente pelo estacionamento abusivo ou irregular, viaturas estacionadas

por pessoas que não são portadoras de deficiência, ou não estão acompanhadas por

pessoas com mobilídade reduzida e usam os dísticos indevidamente. E saliento este caso

em particular por conhecimento de causa. O meu pai que tinha mobilidade reduzida

definitiva, portador de dístico, não se queixava da falta de lugares, mas antes do

estacionamento abusivo e da falta de consideração.---

Queremos uma cidade inclusiva que respeite todos e a condição de todos, e isso éfazível

através de uma utilização adequada por cada um de nós, daquilo que a cidade tem para

oferecer e ao mesmo tempo planeá-la com estratégia de futuro e com bom senso." ---------

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a Proposta de
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Recomendação pelo aumento do número de lugares de estacionamento destinados

a pessoas com mobilidade reduzida - Apresentada pelo Grupo Municipal do PS, não

sendo 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

-- Não estiveram presentes nesta votação o Deputado Municipal Luís Miguel Moura de

Sousa, Presidente da Junta de Freguesia da Sé, eleito pela Coligação Funchal Sempre à

Frente, índicado pelo PPD/PSD e o Deputado Municipal lndependente Luís Filipe de Sá

Vieira

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

Sérgio Juvenal de Jesus Abreu, do PS, para apresentar o Voto de Pesar pelo falecimento

de Luís Francisco de Sousa Melo, que se transcreve: "Luís Francisco Cardoso de Sousa

Melo, Natural da ilha de São Miguel, nos Açores, radicou-se no Funchal há mais de

cinquenta anos, onde foi professor da então Escola lndustrial e Comercial do Funchal (atual

Escola Secundária Francisco Franco)

Arquivista, paleógrafo, genealogista e historiador, dedicou ao longo da sua carreira

particular atenção às questões da emigração e das manifestações culturais madeirenses

em especial o teatro

Foi autarca nesta Assembleia Municipal, eleito pelo partido socialista, onde desempenhou

as funções de Deputado Municipal entre os anos de 1981 e 1990.

Desempenhou as funções de diretor do Arquivo Regional da Madeira entre 1989 e 1997. -

Da sua passagem pela direção do Arquivo é de relevar a importância que concedeu à

genealogia e ao tratamento dos seus suportes documentais, tendo sido da sua iniciativa o

projeto - hoje ainda em curso - de descrição dos registos paroquiais madeirenses. ----------

Sob a direção de Sousa Melo inicia-se um esforço de qualificação e profissionalização das
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funções de leitura pública e resposta a pedidos de pesquisa em contexto de sala de leitura,

que consubstancia uma valorização das funções do acesso, atualmente nucleares no

quotidiano e na experiência dos arquivos.---------

Foi também sob a sua direção que se iniciaram projetos de organização e tratamento de

vastos e desafiantes conjuntos documentais então dispersos pelos vários anexos do

Arquivo Regional à volta do Palácio de São Pedro, como os arquivos judiciais ou o fundo

da Alfândega do Funchal

Da sua obra publicada ressalta a monumental transcrição do tombo I do registo geral da

Câmara Municipaldo Funchal, publicada na revista Arquivo Histórico da Madeira entre 1972

e 1990: trabalho de notável engenho paleográfico, que em muito contríbuiu para o avanço

do conhecimento e da investigação sobre a historia insular dos séculos XV e XVl. Publicou

também sobre os temas da genealogia, da emigração e da história do teatro na Madeira. -

Homem de perfil humanista, era uma pessoa cordial e de fino trato. Para todos quantos

com ele privaram, são também estes atributos humanos que marcam a memória de Luís

Francisco de Sousa Melo

Assím, o Grupo Municipal do Partido Socialista lamenta profundamente o falecimento de

Francisco Sousa Melo, presta à sua famÍlia amigos e colegas as sentidas condolências e

propõe que a Assembleia Municipal do Funchal reunida em sessão do dia 22 de junho de

2022, aprove um voto de pesar pelo falecimento de Luís Francisco Cardoso de Sousa

Melo."

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Voto de Pesar pelo

falecimento de LuÍs Francisco de Sousa Melo - Apresentado pelo Grupo Municipal

do PS, sendo aprovado por unanimidade com quarenta e três 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, um voto da CDU e um voto do
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Deputado Municipal lndependente Luís Filípe de Sá Vieira

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

Joaquim José Batalha Sousa, do PAN, para apresentar o seguinte:

- Recomendação - Transparência na gestão autárquica: "A pandemia do Covid-19

mostrou-nos o quão essencial é a confiança nas entidades públicas para garantir que há

adesão às medidas preconizadas. Contudo, a falta de disponibilização de informação de

forma clara, acessível e atual sobre a forma como são geridos os recursos públicos poderá

colocar em causa os princípios da transparência e de acesso à informação, num momento

em que a transparência da informação e da gestão são cruciais para aumentar a confiança

da população nos seus governantes

O princípio da transparência na administração pública é transversal a todos os organismos

públicos, que por ele se devem nortear, sendo por isso exigível a adoção de determinadas

condutas por parte da Administração, pugnando por uma Administração aberta

A Covid-19, a guerra e a subsequente crise económica que vivemos e a necessidade de

agir com rapidez não pode ser um pretexto para se atuar, contratar e adjudicar sem a devida

clareza e prestação de contas, que garanta que todos os cidadãos e cidadãs conseguem

participar, debater e verificar a utilização dos recursos públicos

Ora, para que os munícipes possam conhecer e aferir o cumprimento das disposições

legais por parte da administração pública, bem como os argumentos de facto e de direito

que fundamentam as suas decisões, é necessário garantir a existência de ferramentas que

promovam a publicitação dos procedimentos e o total acesso à informação, constituindo-se

esta a principal ferramenta para capacitar as pessoas para a responsabilização dos

governos e governantes.

Assim, os mecanismos de acesso à informação e participação existentes devem ser

melhorados, combatendo assim a corrupção, salvaguardando a democracia e melhorando

as tomadas de decisão que devem ser participadas e inclusivas
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O período de crise que vivemos é propício à existência de perseguições políticas, sendo

esta uma das formas mais comuns de manipular e pressionar os servidores públicos, sendo

através da extinção do posto de trabalho, o fim abrupto de comissões de serviço, a

transferência de serviço ou a abertura de procedimentos disciplinares por delito de

opínião/participação formas de perseguição em instítuições públicas, onde tantas vezes se

valoriza mais os Amigos do Poder do que a competência

Considerando que

- Existe um conjunto de instituições, com o dever de fundamentação dos atos

administrativos e dos regulamentos, direito à audiência prévia, direito de acesso à

informação administrativa, dever da publicidade, dever da notificação dos atos que podem

ser retirados do plasmado no artigo 268.o da nossa Lei fundamental;-*---

- Estes princípios são aplicáveis no âmbito de atuação da Administração Pública e entre

esta e os seus destinatários;

- O presente contexto, económico e socialtorna ainda mais premente a criação e aprovação

de medidas garantidas para dar seguimento cabal ao estipulado no Plano de Prevenção De

Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e lnfrações Conexas, estendendo-se também

aos titulares dos órgãos locais a observância de preceitos expressos e de obrigações

precisas no que em concreto diz respeito ao cumprimento do princípio da transparêncía;-

- No seguimento do referido no Plano de Prevenção De Riscos de Gestão, lncluindo os de

Corrupção e lnfrações Conexas, deve a Câmara Municipal de Funchal (CMF) promover

"uma política de govemação aberta, participada e descentralizada, baseada na permanente

prestação pública de contas e na implementação de uma política de dados abeftos que

assegure a promoção efetiva do direito de todos os cidadãos a uma informação pública

transparente, clara, acessível, organizada e atualizada, salvaguardando as restrições

fixadas na legislação sobre acesso a documentos administrativos e proteção de dados

35



pessoais";

- Este modo de atuação é dissuasor da prática de eventuais crimes como abuso de poder,

apropriação ilegítima de bem públicos, peculato, participação económica em negócio,

concussão, tráfico de influência, perseguições, corrupção ou suborno;---------

- As medidas propostas na presente recomendação vêm ao encontro no estabelecido na

legislação em vigorl que aprova o regime do exercício de funções por titulares de cargos

políticos e altos cargos públicos.

Face ao acima exposto, vem o Grupo Municipal do PAN propor que a Assembleia Municipal

do Funchal, delibere recomendar à Câmara Municipal de Funchal que diligencie pelo

seguinte:

I - Criação de um portal da transparência relativamente às medidas tomadas pelo município,

bem como os seus impactos sociais e económico, conforme incentivado pelo Fundo

Monetário lnternacional e do Conselho de Prevenção da Corrupção, com informação clara,

simples e acessível a qualquer munícipe, como seja o número de beneficiários, os seus

objetivos, o nível/estado de execução, custos orçamentais e demais informações que se

afigurem pertinentes;

ll - Criação de um mecanismo de pegada legislativa municipal, integrado no site da CMF,

que relativamente a todas as propostas apresentadas ou apreciadas no âmbito dos orgãos

municipais identifique todas as consultas ou interações que influenciaram a decisão final,

seguindo as recomendações do Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da

Europa, tornando o processo decisorio mais inclusivo e permitindo uma monitorização

sobre a amplitude da influência dos grupos de pressão junto dos órgãos municipais;-------

lll - Definição de uma secção específica no portal do município dedicada às matérias da

transparência;

lV - Divulgação da documentação institucional do município em formato aberto e
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pesquisável

lArtigo 15.o da Lei n.o 5212019, de julho de 2019, Registo de interesses

| - A entidade responsável pela análise e fiscalização das declarações apresentadas assegura, nos

termos do artigo 17.o, a publicidade dos elementos relativos ao registo de interesses constantes da

declaração única referida no artigo 13.o

2 - A Assembleia da República e o Governo publicam obrigatoriamente nos respetivos sítios da

lnternet os elementos da declaração única relativos ao registo de interesses dos respetivos titulares.

3 - Os municípios, bem como as freguesias com mais de l0 000 eleitores, mantêm um registo de

interesses próprio e acessível através da lnternet dos quais devem co

a) Os elementos objeto de publicidade e constantes da declaração única entregue junto da entidade

responsável pela análise e fiscalização das declarações apresentadas pelos titulares dos seus

órgãos e dirigentes dos seus serviços vinculados a essa obrigação;

b) Declaração de atividades suscetíveis de gerarem incompatibilidades ou impedimentos e

quaisquer atos que possam proporcionar proveitos financeiros ou conflitos de interesses dos demais

titulares dos seus órgãos, em termos a definir em regulamento a aprovar pelo respetivo órgão

deliberativo.

4 - As demais autarquias locais não referidas no número anterior podem criar um registo de

interesses mediante deliberação das respetivas assembleias

5 - A constituição dos registos de interesses das autarquias locais referidas nos números anteriores

deve ser comunicada à entidade responsável pela análise fiscalização das declarações

apresentadas, à qual deve ser fornecida hiperligação para a secção da respetiva página eletrónica

onde se encontram publicitadas."

- Recomendação - Pela criação de corredores e abrigos para abelhas e outros insetos

polinizadores: "Hoje é reconhecida importância da preservação da biodiversidade e da
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proteção da natureza, bem como o papel da biodiversidade na afirmação da identidade de

um território e de uma nação, em conjunto com o património histórico e cultural.

Para a assunção deste papelfoide extrema importância a Conferência das Nações Unidas

sobreAmbiente e Desenvolvimentol, de 1992, na qual foi adotada a Convenção sobre a

Diversidade Biológica2 (CDB), ratificada por Portugal através do Decreto no 21193, de 21

de junho, que entrou em vigor a 21 de março de 1994.

Ao longo dos anos, têm sido múltiplos os compromissos redigidos para travar a perca de

biodiversidade. Na Décima Conferência das Partes (COP10) da Convenção sobre a

Diversidade Biológica, realizada em Nagoia em 2010, assumiu-se o Plano Estratégico

Global para a Biodiversidade para o período de 2011 - 2O2O, estabelecendo as metas de

biodiversidade de Aichi (20 metas organizadas em 5 objetivos fundamentais para a

proteção da biodiversidade ate 2020).

Porém, decorridos 26 anos sobre a assinatura por 196 países desse tratado inicial, que visa

promover a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos seus componentes e a

divisão justa dos benefícios obtidos com a utilização de recursos genéticos, e quando

estamos na reta final da chamada Década das Nações Unidas para a Biodiversidade 2011-

2020, continuamos a assistir à extinção de várias espécies devido às atividades humanas.

O objetivo centraÍ de travar a perda de biodiversidade e a degradação dos serviços

ecossistémicos também foi assumido pela União Europeia3 que estabeleceu a "Estratégia

de Biodiversidade da UE para2020"4, determinando assim os seus objetivos nesta matéria

e definindo o caminho para cumprir os seus compromissos a nível global

Porém, apesar de todos estes compromissos, os relatorios têm sido claros ao afirmarem

que as metas de preservação da biodiversidade não têm sido atingidas

o O relatório "Ás 3.as perspetivas mundiais sobre a biodiversidade", publicado pelo

secretariado da CDB, demonstrou que a meta estabelecida para 2010, relativa à
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biodíversidade, não tinha sido atingida;

o O Programa das Nações Unidas para o Ambiente afirmou que cerca de 24o/oo das

espécies pertencentes a grupos como as borboletas, as aves e os mamíferos já

desapareceram completamente do território de alguns países europeus

o A União lnternacional para a Conservação da Natureza (IUCN) tem alertado

consecutivamente para as ameaças que pendem sobre a biodiversidade. Alguns dos

números: 23Yo dos anfíbios, 19 % dos répteis, 15 % dos mamíferos e 13o/o das aves

da Europa encontram-se ameaçados

O recente relatório da Plataforma lntergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços

Ecossistémicoss (IPBES), que avalia as mudanças nas últimas cinco décadas e tem o

contributo de 310 autores, publicado pelas Nações Unidas, alertou novamente para o facto

de dos oito milhões de espécies no mundo existirem cerca de um milhão (animais e plantas)

sob ameaça de extinção, mostrando uma clara relação entre os caminhos, o

desenvolvimento económico e os impactos na natureza

Neste relatorio os números agravam-se: 40% das espécies de anfíbios, 33% dos recifes de

coral, tubarões e espécies afins, bem como mais de um terço dos mamíferos marinhos se

encontram ameaçados; quanto aos insetos, segundo os especialistas, cerca de 10% das

espécies estão em risco de desaparecer

Este estudo destacou que um dos impactos desta perda é o desaparecimento dos animais

polinizadores e o seu efeito negativo, potencialmente sobre a polinização de alimentos

como frutas e legumes.

Em todo este processo, a relação entre as cidades e a biodiversidade não tem sido bem

compreendida, sendo necessário preencher este fosso, sobretudo quando sabemos que

mais de metade da população mundialvive em cidades e que esta proporção irá aumentar.

O impacto das cidades e das decisões relativas a elas afetam a biodiversidade existente no
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seu territorio, mas também fora delas e vice-versa. Assim, a governança das cidades deve

assumir um papel de relevo no contexto atual

Além de uma rede de espaços verdes de recreio é também essencial pensarmos os

corredores verdes e ainda espaços agro-ecológicos urbanos, como forma de melhorar a

biodiversidade e ainda para providenciar bens produzidos no local

Sabemos que a urbanização obrigou à deslocação de várias espécies, mas também outras

espécies evoluíram como resposta às pressões surgindo novas comunidades de plantas e

animais que evoluíram em áreas urbanas.

Como a urbanização está a mudar a natureza do nosso planeta, a preservação da

biodiversidade tem de avançar para além das formas mais convencionais de proteção do

que entendemos serem os "habitats naturais".------------

Os jardins e parques urbanos tornaram-se, por exemplo, reservas de abelhas e outros

polinizadores que têm dificuldade de sobreviver com as condições da agricultura intensiva,

mas que desempenham um papel primordial na agricultura. Os terraços e fachadas verdes

têm-se revelado novos habitats para espécies, podendo, até, vir a revelar-se o que o futuro

reserva para a preservação da biodiversidade.

As cidades já são, hoje, uma nova classe de ecossistema devido as interações entre o

sistema ecológico e o social, o natural e o construído. Assim, cabe-nos ter uma atitude

também inovadora e não só preservar os componentes existentes, mas avançar

dinamizando novos tipos de ecossistemas que facilitem uma reconciliação entre o

desenvolvimento humano e a bíodiversidade.-

Considerando que:

Os insetos têm um papelfundamental no ecossistema terrestre, agindo como polinizadores

e providenciando uma base alimentar para vários outros animais e que os impactos da

atividade humana (urbanismo, desflorestação, degradação dos solos, alterações climáticas,
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etc.) nos insetos têm vÍndo a ser alvo de vários estudos científicos que alertam para a

d iminuição destes polinizadores. --------

Um estudo recenteT aponta para o decrescimento do número de insetos nos últimos 25

anos na Alemanha, na ordem dos 75% e vários investigadores alertam para o "apocalipse

ecológico dos insetos"

As abelhas são particularmente vulneráveis e fundamentais para a biodiversidade e para a

vida humana, tendo como maiores ameaças a perda de habitat, o uso de pesticidas,

espécies invasoras, doenças e os impactos das alterações climáticas8. Revelando-se,

desta forma, necessário desenvolver uma estratégia para a proteção e conservação das

abelhas e outros insetos polinizadores, tendo como uma das suas prioridades minimizar a

perda de habitats, criando canais de polinização, tanto em zonas rurais como urbanas. ----

As abelhas são tão importantes que chegaram a ser declaradas como seres vivos

insubstituíveis pela Royal Geographical Society de Londres, durante a competição

Earthwatchee. Como referiu David Susukirlo "Um mundo sem abelhas sena um mundo

sem pessoas", sendo exemplos de programas que visam a sua proteção na Europa:-------

o Em Londres nazorra de Brent, foram criados já em 2O1g ano um corredorpara as

o Em Utrech o município transformou mais de 300 paragens de autocarro em

santuários para abelhas, utilizando a cobertura para plantar erya e flores silvestres,

permitindo ainda absorver partículas finas, armazenar água da chuva e arrefecer o

ambiente em dias de calor;

o A organização internacional Friends of the Eqrthpropôs a criação de abrigos para

abelhas, destinando-se a abelhas silvestres de hábito solitário que nidificam em

pequenas cavidades que existem nas estruturas naturais.

Os abrigos para os insetos polinizadores são infraestruturas com várias cavidades de
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distintos diâmetros, permitindo a adaptação de várias espécies de abelhas e servindo como

abrigo seguro para a nidificação das espécies silvestres de hábito solitário, aumentando

assim a sua permanência nestes espaços verdes e mantendo-as seguras de agrotóxicos

existentes em espaços externos não controlados

Estas estruturas podem ainda albergar outros insetos importantes para a polinização e

controlo de pragas, nomeadamente as borboletas, abelhões, vespas, escaravelhos,

joaninhas e crisopas.

Outro aspeto importante da política de preservação e proteção dos polinizadores é

assegurar a abundância, diversidade e continuidade de espécies autóctones florais

atrativas para os insetos polinizadores. Só deste modo é possível fomentar o aumento das

colónias destas espécies, das quais depende parte substancial da resiliência humana.-----

Face ao atrás apresentado contexto científico que aponta para o decrescimento das

abelhas e de outros insetos polinizadores, devido à perda de habitats, ao uso de pesticidas

e às alterações climáticas, entre outras causas, o Grupo Municipal do PAN propõe a

implementação de um conjunto de medidas fundamentais para uma estratégia local de

proteção de polinizadores.

Desta forma o PAN vem propor que a Assembleia Municipal de Funchal, na sua Sessão

Ordinário de 20 de junho delibere recomendar à Câmara Municipal de Funchal:-----------

| - A definição de um plano de zonas que poderão acolher os abrigos para insetos

polinizadores e os corredores para insetos, nomeadamente

. Hortascomunitárias;------

. Areas urbanas silvestres;

. Jardins municipais;----------

o Parquesurbanos;-----------

. Corredores verdes
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ll - O desenho e implantação de abrigos para insetos polinizadores e o cultivo de espécies

de flores e plantas autóctones atrativas para os insetos polinizadores, colaborando para o

aumento das suas colonias;

lll - A formação de técnicasios da divisão do Ambiente para a bio construção e manutenção

destes abrigos;

lV. A elaboração de uma campanha de sensibilização para a importância dos insetos

polinizadores na biodiversidade e no futuro do planeta, envolvendo as juntas de freguesia,

escolas e comunidades locais, empresas e pessoas singulares, de modo a envolver

diversos parceiros;

V - A promoção de um estudo, em parceria com a academia e grupos de cidadãos e

organizações não governamentais ligadas às áreas do ambiente, da cidadania e da

natureza, para se criarem corredores para abelhas no município;

Vl - Desenvolver um programa de monitorização e avaliação do impacto das medidas

implementadas;

Vll - Desenvolver uma estratégia integrada local para a proteção de insetos, incluindo a não

utilização pesticidas nocivos para os insetos polinizadores e outras medidas de proteção.-

lRealizada no Rio de Janeiro em 1992, levou à adoção da Convenção-Quadro sobre as Alterações

Climáticas e à Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), bem como à Declaração do Rio, a

uma declaração de princípios sobre as florestas e ao programa "Agenda 21"

2A CDB é complementada por dois protocolos principais: Protocolo de Cartagena sobre segurança

biológica, que visa proteger a biodiversidade dos potenciais riscos associados aos organismos vivos

modificados resultantes da biotecnologia moderna, em vigor desde 2003; Protocolo de Nagoia

relativo ao acesso aos recursos e à partilha dos benefícios, adotado em 2010 e em vigor desde

2014, que visa aumentar a segurança jurídica e a transparência para os fornecedores e os
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utilizadores de recursos genéticos

3A União Europeia é Parte nas seguintes convenções: Convenção de Ramsar sobre a conservação

de zonas húmidas (fevereiro de 1917); Convenção CITES (março de 1973); Convenção de Bona

relativa à Conservação de Espécies Migratórias e de Animais Selvagens (junho de 1979);

Convenção de Berna relativa à conservação da vida selvagem e dos habitats naturais da Europa

(1982); Convenção do Rio de Janeiro sobre a Diversidade Biologica (1992); e nas seguintes

convenções regionais: Convenção de Helsínquia para a Proteção do Meio Marinho daZona do Mar

Báltico (1974), A Convenção de Barcelona sobre o Mediterrâneo (1976); e a Convenção sobre a

Proteção dos Alpes (1991).

aTem 6 metas principais: proteção e recuperação da biodiversidade e dos serviços ecossistemas

associados (metas 1 e 2), reforço da contribuição positiva da agricultura e das florestas, redução de

pressões-chave sobre a biodiversidade da UE (metas 3,4 e intensificação do contributo da UE para

a biodiversidade global (meta 6). Cada meta está dividida num pacote de ações (20 no total)

destinadas a dar resposta ao desafio específico por ela visado.

s https :l lv,w,rw. ipbes. netinews/Media-Release-Global-Assesment

GShortall, C. R., Moore, A., Smith, E., Hall, M. J., Woiwod, L P., & Harrington, R. (2009). Long?term

changes in the abundance of flying insects. lnsect Conservation and Diversíty, 2(4),251-260. --------

THallmann, C.A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., ... & Goulson, D.

(2017). More than 75 percent decline over 27 years in totalflying insect biomass in protected areas.

PloS one, 12(10), e0185809

sBrown, M. J., & Paxton, R. J. (2009). The conservation of bees: a global perspective. Apidologie,

40(3), 410-416

shttps:www.theguardian.com/environmenVblog/2008/novl2llwrldlife-endangeredspecies

1 o https ://davidsuzu ki. o rgl ? nab= 1

11 https://www. bbe.com/news/uk-england-london -481 87 846
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1'https://friendsoftheearth.uk/bees/bee-hotels-solitary-bees-simple-guide"--------

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação as seguintes recomendações

apresentadas pelo PAN

- Recomendação - Transparência na gestão autárquica, não aprovada com vinte e

cinco votos contra da Coligação Funchal Sempre à Frente. Mereceu ainda quinze votos a

favor, sendo nove votos do PS, dois votos do BE, um voto do PAN, um voto do MPT, um

voto da CDU, um voto do Deputado Municipal lndependente Luís Filipe de Sá Vieira e uma

abstenção do PDR.

-- Não estiveram presentes nesta votação os seguintes Deputados Municipais: Bruno

MiguelVelosa de Freitas Pimenta Macedo, eleito pela Coligação Funchal Sempre à Frente,

indicado pelo PPD/PSD e Carina Sofia Fernandes Quintal, do BE.

- Recomendação - Pela criação de corredores e abrigos para abelhas e outros insetos

polinizadores, não aprovada com vinte e sete votos contra, sendo vinte e seis votos da

Coligação Funchal Sempre à Frente e um voto do Deputado Municipal lndependente Luís

Filipe de Sá Vieira. Mereceu ainda quinze votos a favor, sendo nove votos do PS, dois votos

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

--- Não esteve presente nesta votação a Deputada Municipal Carina Sofia Fernandes

Quintal, do BE

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

Valter Freitas Rodrigues, do MPT, para apresentar os seguintes votos:

- Voto de Protesto - Programa Municipal de Limpeza Urbana: "O Grupo Municipal do

Partido Terra apresenta os seus protestos contra o panfleto do Município do Funchal

"Programa Municipal de Limpeza Urbana" que está a ser entregue nas moradias dos

funchalenses pois considera que ignobilmente foram desperdiçados recursos humanos e

financeiros para o executar. Para além do mais este panfleto nada mais é que 38 páginas
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de propaganda política.

O Departamento de Ambiente deveria estar focado em atingir as metas da diretiva relativa

a resíduos que impõe uma maior taxa de reciclagem e reutilização de resíduos, assim como

em aplicar a Estratégia Resíduos Madeira publicada a 10 de fevereiro de 2021

Ao aumentar as taxas de reutilização e reciclagem de resíduos significa que se está: a

promover o ambiente, a valorizar bens em circulação, a diminuir o custo de recolha de

resíduos, a criar emprego e, quiçá, a criar novas atividades e a aumentar a autossuficiência

regional em áreas críticas

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

criatividade deste executivo em explicar como vai executar as limpezas sem ser usando

recursos importantes da autarquia e, ainda mais grave, aumentando os resíduos para os

Funchalenses e Empresas.

O Concelho do Funchal merece melhor e o Grupo Municipal do Partido da Terra quer ver

este executivo baixar os impostos dos resíduos e pedir desculpa aos Funchalenses e

Em presários. "--------

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

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

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

promessas que irá enviar a mesma, mas sem data para a sua disponibilização

Ficamos na dúvida se algum dos seguintes planos existe!!

. Plano mobilidade urbana sustentável;

. Plano mobilidade Ciclável;

. Número de postes de iluminação no funchal;---

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

. Plano diretor de drenagens urbanas;

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 iriafazer

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 Terra 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 - Promessas eleitorais no esquecimento para Bombeiros

Sapadores do Funchal: "O Grupo Municipal do Partido Terra apresenta os seus protestos

contra as vergonhas que o Senhor Presidente Pedro Calado está a fazer a esta nobre

classe de Bombeiros Sapadores.

Referindo promessas eleitorais do sr. Presidente Pedro Calado a 30-07-2021

https://www.jmmadeira.pt/regiao/verl136592lCalado_diz_que_CMF_rouba_os_bombeiros

Transcrevendo parágrafo deste orgão de informação

"O candidato do PSD à Câmara do Funchal reÍeriu esta tarde que lhes foi exigido fazer mais

um ano, passando a dois anos de recruta. "O problema é que ganharam metade do que

deviam ter ganho, não progrediram na carreira e perderam dois anos", acusa
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Para Pedro Calado, o problema "não é só roubar as pessoas, é que não deram estímulo de

progressão de carreira". "lsto é aldrabar as pessoas, é fazer uma política de sonsices e não

queremos mais sonsos na CMF. Se não são dignos de cumprir o que prometem ponham-

se todos no meio da rua", referiu o candidato (Pedro Calado, sic no Jornal da Madeira em

3010712021)

Recentemente o Sr. Presidente veio homenagear 26-05-2022,

https://www.jmmadeira.pVregiao/ver/173656/CMF_aprova_voto_de_louvor_e_prepara_cerimonia_

pa ra_d istinguir_bom beiros ------

Transcrevendo parágrafo deste orgão de informação

(...)" Pedro Calado adiantou que os bombeiros do Funchal ganharam "três medalhas de

prata e três de bronze", o que dignifica "a participação, a organização, o empenho, o

profissionalismo" da corporação" (Pedro Calado, sic no Jornal da Madeira em 2610512022).

Relacionando com promessas eleitorais e com a atitude do Sr. Presidente Pedro Calado

deparamo-nos com realidades dispares e ilusões criadas para os Funchalenses e

bombeiros sapadores

As perguntas acumulam-se

- O Senhor Presidente Pedro Calado enganou-se nas promessas? ------
- Para quando deixar de roubar os bombeiros sapadores?------

- Será que os bombeiros sapadores preferem medalhas a regularização dos ordenados e

carreiras?

O Partido da Terra garante que não vai esquecer os bombeiros e vaí lutar pela justiça.-----

Acreditar em promessas fica difícil e ainda por cima falamos em motivação que não existe.

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 terem

sido roubados, não terem culpa da falta de honestidade do Senhor Presidente em cumprir
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as suas promessas eleitorais e esquecer de motivar e defender quem defende os

funchalenses

O Concelho do Funchal merece melhor e o Grupo Municipal do Partido da Terra quer ver

um pedido de desculpa aos Bombeiros sapadores e aos Funchalenses pelo Senhor

Presidente em pensar que dar medalhas é igual a dar estímulo de progressão de carreira

e regularização dos ordenados, motivar para o Senhor Presidente Pedro Calado é jogar

areia laranja para os olhos dos bombeiros sapadores do Funchal e funchalenses."

- Proposta de Resolução - Regulamento municipal do ruído: "A coabitação de espaços

de lazer noturnos com a habitação e atividade hoteleira é foco de conflitos no Funchal

devido ao ruído.-

O Regulamento Geral do Ruído prevê no seu artigo 8.o - Planos municipais de redução de

Municípios como Figueira da Foz, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Penalva do Castelo,

por exemplo, têm o seu Regulamento Municipal do Ruído

O Regulamento Municipal do Ruído pode estabelecer limites ao som amplificado nas

esplanadas, impor medidas para impedir a propagação de ruído do interior para o exterior,

impor limites máximos de ruído no interior, impor a instalação de antecâmaras (para impedir

que o ruído se difunda para o exterior), estabelecer a necessidade de limitadores acústicos

nos aparelhos de som, etc

Em face do exposto, o MPT propõe que a Câmara Municipal. do Funchal elabore um

regulamento municipal do ruído por forma a garantir uma boa qualidade de vida das

populações, com reflexos visíveis na diminuição das queixas por excesso de ruído e,

consequentemente, na diminuição da conflitualidade social gerada pela incomodidade

provocado por situações ligadas ao ruído

O MPT também insta à CMF que fiscalize ou contrate fiscalização para monitorizar a

49



aplicação do Regulamento Geral do Ruído (e do Regulamento Municipal do Ruído), tal

como previsto na alínea d) do artigo 26.o do Regulamento Geral do Ruído.

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

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

do Funchal regulamente o ruído no conselho do Funchal em conformidade com o

Regulamento Geral do Ruído

O Concelho do Funchal merece melhor e o Grupo Municipal do Partido da Terra quer ver

idoneidade para todos os Funchalenses."---

- TNTERVeTçÕeS:

--- A Senhora Deputada Municipal Fabíola Maria de Sousa Pereira, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, considera que a nível da limpeza urbana não faz qualquer

sentido apresentar aquela Resolução, porque desde o início do atual mandato, o Município

tem dado exemplos de boas práticas no âmbito da limpeza urbana.

No âmbito dos Bombeiros Sapadores, disse que existe uma previsão de um aumento de

formação naquela área, não só a nível de valorização, mas também a nível de formação

para aumentar o número de Bombeiros Sapadores e também de técnicos que possam

ingressar os cursos técnicos de ensino profissional, que vão ser reiniciados em setembro

na Universidade da Madeira. E que do ponto de vista das carreiras, também já houve no

ano transato concursos para admissão.

-- O Senhor Deputado Municipal Alexandre Miguel Garvalho da Silva, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, também considera que a proposta relativamente à limpeza

urbana roça o absurdo, porque um dos aspetos que se destaca no pouco tempo da atual

Câmara, é precisamente a limpeza urbana

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação os seguintes documentos

apresentados pelo MPT
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- Voto de Protesto - Programa Municipal de Limpeza Urbana, não aprovado com vinte

e sete votos contra, sendo vinte e seis votos da Coligação Funchal Sempre à Frente e um

voto do Deputado Municipal lndependente Luís Filipe de Sá Vieira. 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

- Voto de Protesto - Documentação pedida e ignorada pelo Senhor Presidente, não

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

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

um voto do MPT, um voto da CDU, um voto do Deputado Municipal lndependente Luís

Filipe de Sá Vieira e três abstenções do BE.

- Voto de Protesto - Promessas eleitorais no esquecimento para Bombeiros

Sapadores do Funchal, não aprovado com vinte e seis votos contra da Coligação Funchal

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

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

voto do Deputado Municipal lndependente Luís Filipe de Sá Vieira

- Proposta de Resolução - Regulamento municipal do ruído, não aprovada com vinte

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

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

voto do MPT, um voto da CDU e um voto do Deputado Municipal Independente Luís Filipe

de Sá Vieira

- DECLARAçOES DE VOTO: ------------

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

prometido em campanha eleitoral aumentos salariais aos Bombeiros.-----------

Sobre limpeza urbana reconhece um esforço no Funchal, mas que se esqueceram do

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

relação aos Bombeiros Sapadores disse que se iniciou no anterior mandato, e bem, a

garantia de existir um Corpo de Bombeiros com outras condições, mas era necessário

garantir, para além da formação sempre necessária, a sua justa remuneração.

Sobre a questão da limpeza, referiu que é necessário olhar o concelho no seu todo, porque,

infelizmente, existem focos que precisam de uma melhor atenção

-PERIODO DA ORDEM DO D

-- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da

Câmara para apresentar o Ponto Um - lnformação escrita do Presidente da Gâmara

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

- PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:------------

--- O Senhor Deputado Municipal José Gabriel Pereira Oliveira, do PS, colocou as

seguintes questões e alertas

- Se já notificou o proprietário de um muro que caiu, há vários meses, na Rua Padre Carlos

Jorge de Faria e Castro, no Livramento

- Se já foi feita a notificação à Santa Casa da Misericordia do Funchal a fim de limpar os

terrenos baldios que se encontram junto do edifício do Hospital dos Marmeleiros, e a Rua

Professor Virg ílio Pereira

- Convidou o Senhor Presidente da Câmara, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia

do lmaculado Coração de Maria, a Senhora Presidente da Junta de Freguesia do Monte e

o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Luzia aÍazerem uma visita à Estrada

dos Marmeleiros, às ruas e estradas do Monte, do lmaculado Coração de Maria e de Santa

Luzia para observarem o lixo e a erva que se encontram nas estradas e ruas
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-- A Senhora Deputada Municipal Luísa Maria Soeiro Marinho Antunes Paolinelli, do

PS, questionou

- Por não encontrar nenhuma informação para a área do desenvolvimento social, no

Departamento de Educação e Qualidade de Vida, perguntou qual razão para aquela

ausência e o que foi de facto feito naquele âmbito.

- Como é que está a realização bienal das artes?

- Sobre a atribuição de Bolsas de Estudo de ensino superior, indagou se é correta a

informação de que ainda haveria umas duas centenas não atribuídas, se as outras foram

já completamente pagas, ou se estão a ser feitas por tranches.

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

como irá se processar o pagamento eletrónico da fiscalÍzação aos parquímetros? ---------

E como é que é possível os funcionários estarem a autuar, se o documento que o permite

ainda foi publicado?------

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

- Ao Senhor Deputado Municipal José Manuel Domingos Sebastião, transmitiu que a

empresa Frente MarFunchal foi dotada dos meios necessários para que pudessem fazer

essa fiscalização, mas enquanto aguardam a publicação do diploma, é deixado apenas um

documento na viatura para o pagar voluntariamente.

- À Senhora Deputada Municipal Luísa Paolinelli sobre a questão Bienal das Artes,

esclareceu que tinham o ensejo de a fazer no corrente ano no novo edifício do CCIF -

Centro Cultural e de lnvestigação do Funchal, (antigo Matadouro), mas por aquela obra só

estar prevista para ser entregue no final do mês de julho do em curso, e por não existir

ainda condições físicas para ali a concretizar, estão já a trabalhar e a prepará-la para em

dois mil e vinte e três, ter lugar naquele espaço

Sobre a atribuição das Bolsas de Estudo ao Ensino Superior, informou que em dois mil e
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vinte e um / dois mil e vinte dois, houve duas mil quatrocentas e quarenta candidaturas,

mias quatrocentas e trinta e seis candidaturas do que no ano de dois mil e vinte / dois mil e

Está em pagamento para o ano letivo de dois mil e vinte e um / dois mil e vinte dois

relativamente à quarta tranche o valor de cento e setenta e cinco mil e quinhentos euros,

referente a setecentos e dois processos, não se encontrando no momento nenhum

processo em atraso

- Ao Senhor Deputado Municipal Gabriel Oliveira elucídou que já foram notificados

trezentos proprietários para procederam à limpeza dos seus terrenos, e que com certeza a

Santa Casa da Misericordia do Funchal, fará parte desses trezentos processos

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

porque razão é que está a funcionar o iParque se não está autorizado pela Assembleia

Municipal?

-- O Senhor Deputado MunicipalValter Freitas Rodrigues, do MPT, questionou quantas

mais prorrogações da obra do Matadouro irão existir?---

:- O Senhor Deputado Municipal José Gabriel Pereira Oliveira, do PS, replicou que

ficou por esclarecer a situação do muro na Rua Padre Carlos Jorge de Faria e Castro, no

Livramento e a limpeza das ruas nas freguesias circundantes ao Funchal

--- O Senhor Presidente da Gâmara ao Senhor Deputado Municipal José Gabriel

Oliveira, elucidou que estão a apetrechar todo o Departamento de Salubridade e Ambiente

com novos equipamentos e fardamentos, e que aquele departamento tem feito um trabalho

de excelência por todas as freguesias do concelho do Funchal, sem exceção, e que

continuaram a fazer a limpeza nos diversos sítios e nas datas que foram anunciadas no

folheto distribuído à população. Também aproveitou para dar os parabéns a todos os que

trabalham naquele departamento
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- Ao Senhor Deputado Municipal Valter Rodrigues transmitiu que o único pedido de

prorrogação da obra de que tem conhecimento é o de a terminar no final do mês de julho,

- Ao Senhor Deputado Municipal José Manuel Sebastião comunicou que vai solicitar

esclarecimento à Frente MarFunchal sobre o pagamento do iParque que não foi votado

naquela Assembleia, para depois o informar

-- A Senhora Deputada Municipal Luísa Maria Soeiro Marinho Antunes Paolinelli, do

PS, disse que faltou referir a questão da área de desenvolvimento social no Departamento

de Educação e Qualidade de Vida.--

-: O Senhor Deputado Municipal Egidio Paulo Gaires Fernandes, do BE, perguntou

qual é a data concreta da resolução da remuneração dos Bombeiros Sapadores do

Funchal?

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

- Sobre os apoios sociais:

r Programa Municipal Ocupacional em Gontexto de Trabalho: atualmente cento e

trinta e sete pessoas

. Programa PRESERVA: dezoito candidaturas em dois mil e vinte e dois, seis

aprovadas e cinco aguardam conclusão

o Programa de Apoio à Natalidade e à Família: mil quatrocentos e trinta e um

processos ativos, cento e dezoito candidaturas aprovadas em dois mil e vinte e dois,

o valor já pago de janeiro a maio de dois mil e vinte e dois foi cento e quarente e seis

mil euros.

. Subsídio Municipal ao Arrendamento: oitocentos e setenta e cinco processos

ativos, oitenta e quatro candidaturas aprovadas em dois mil e vinte e dois, valor pago

de janeiro a junho de dois mil e vinte e dois seiscentos e vinte e seis mil quinhentos

e setenta e três euros
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a junho de 2022,684 mil euros.

a Apoio ao Associativismo: foram aprovados trinta e oito apoios no valor de

trezentos e oitenta e oito mil euros.

Pessoas em situação de sem abrigo:foram sinalizadas catorze pessoas, das quais

duas começaram o Programa de Ocupação Ocupacional no Município, a maioria

daqueles casos teve acompanhamento, quer seja alimentar, de segurança social e

apoio a medicamentos. Já existe a primeira pessoa em contexto de sem abrigo, a

trabalhar num programa municipal no Município do Funchal

Bolsas de Estudo ao Ensino Superior: em dois mil e vinte e um / dois mil e vinte

dois, houve duas míl quatrocentas e quarenta candidaturas, mias quatrocentas e

trinta e seis candidaturas do que no ano de dois mil e vinte / dois mil e vinte e um.

Está em pagamento para o ano letivo de dois mil e vinte e um / dois mil e vinte dois

relativamente à quarta tranche o valor de cento e setenta e cinco mil e quinhentos

euros, referente a setecentos e dois processos, não se encontrando no momento

nenhum processo em atraso

Manuais Escolares: começa no dia vinte seis de junho na Universidade Sénior do

Funchal e está toda a logística preparada para fazer a atribuição. Os vouchers

referentes ao 1o ciclo serão feitos e entregues pelas Juntas de Freguesia. Os

vouchers referentes ao 20 e 3o ciclos vão ter a mesma dinâmica que tiveram em anos

o

o

a

Apoio Municipal aos Medicamentos: quatro mil cento e setenta e nove processos

ativos, trezentos e dezoito candidaturas aprovadas em 2022, valor pago de janeiro

anteriores.

Apoio ao Associativismo Educativo: existem doze candidaturas de associações

aprovadas e referenciadas. Estes apoios abrangem mais associações do que nos

anos anteriores e os valores estão a ser revistos.
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I
Sobre os Bombeiros Sapadores do Funchal, disse que têm realizado um diálogo muito

construtivo com os mesmos, e que não retira uma palavra daquilo que disse na campanha

eleitoral, relativamente àquilo que foi feito nos Bombeiros Sapadores do Funchal, porque

não deram falsas expetativas às pessoas que lá estão a trabalhar, não enganam quem lá

está a trabalhar, reúnem-se com os sindicatos, assiduamente têm se reunido com os

bombeiros e têm-nos dotado com mais equipamentos

Sobre o processo da remuneração, que também já foi indicado em reunião de Câmara, está

em Tribunal. Contudo, estão a reunir todas as condições para fazer o pagamento correto e

na íntegra, com avalorização e progressão profissionalque aqueles profissionais merecem,

pois estão também a trabalhar para corrigir situações que existiram no anterior mandato,

em que foram obrigados a ter dois e três anos de estágio em vez de um ano, perdendo

assim a integração e aqueles anos de serviço.

--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, antes de se

pronunciar sobre o Ponto Um, comentou que a Coligação Confiança, PS, que suportou o

anterior Executivo, foi quem designou os Bombeiros, na altura Municipais do Funchal, de

Sapadores, deu condições para terem um Comandante com qualificações para o ser, lhes

atribuiu o subsídio de refeição, condições condignas no quartel e equipamentos parafazer

face ao seu trabalho. Ao contrário do Senhor Presidente, Pedro Calado, que disse em

reunião de Câmara, que tinha deixado cair a promessa de equiparar os rendimentos de

todos os Bombeiros Sapadores.

Relativamente ao Ponto Um, perguntou quando é que vai abrir o estacionamento da praia

Formosa, no terreno da família Welsh? E quando é que vaí Íazer as obras prometidas em

campanha eleitoral, na praia Formosa?

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

se referiu à questão dos Bombeiros Sapadores, dizendo não ser verdade que no momento

()
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estão criadas todas as condições no que diz respeito às próprias camaratas. E que o mais

importante a saber, é se a promessa, que não foi cumprida pelo anterior Executivo, do

pagamento e equiparação remuneratória com os Sapadores, será regularizada

Depois colocou as seguintes questões: ---------

- Se estão feitas as vistorias e se estão identificadas as bocas de incêndio, que carecem de

ser substituídas para estarem adequadas ao novo equipamento de bombeiros.

- Qualo ponto de situação da expropriação sobre a estrada no Lombo da Quinta e Jamboto?

- Se já feito uma baixa da renda e o acertar dos valores que foram encontrados em dívida,

pelos produtores do Mercado dos Lavradores, conforme o compromisso assumido.

--- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, perguntou ao

Senhor Presidente da Câmara onde é que está a motivação Bombeiros, se continua tudo

igual.

E se os trabalhadores do Departamento de Ambiente servem para fazer "livrinhos", uma

vez que no índice do "livrinho" da limpeza urbana, diz conexão gráfica e montagem:

Departamento de Ambiente

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

- A Senhora Deputada Municipal Andreia Gaetano começou por dizer que conhece bem

todos os Bombeiros da RAM, sem exceção, porque quando trabalhou naquela Casa

durante oito anos, tinha à sua responsabilidade e acompanhava tudo aquilo que se passava

com os Bombeiros Municipais do Funchal. Mais tarde, enquanto Vice-presidência do

Governo Regional, também teve o prazer de estar por detrás de todas as Associações de

Bombeiros da RAM. Por isso, fazparle do grupo de trabalho que tem lutado pela dignidade,

pela melhoria e por mais meios de todas as nossas corporações.

Também não é verdade que em dois mil e treze, quando a Mudança tomou posse,

encontrou os Bombeiros Municipais do Funchal sem condições. Porque, recordou-lhe que
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nos momentos muito maus passados no concelho do Funchal, sobretudo em dois mil e dez,

tiveram um papel exemplar na proteção e na segurança de toda a população, que foi

elogiado na Madeira, a nível Nacional e a nível lnternacional, tal como na altura dos

incêndios onde fizeram um trabalho de excelência na Região Autónoma da Madeira, o que

prova que tinham condições e atuavam

Todavia, o que está em causa é que existia uma corporação de Bombeiros Municipais que

passaram a Sapadores, e não lhes foi satisfeito aquilo que estava previsto na Lei e que lhes

tinham prometido. Por isso, o atual Executivo assumiu a promessa de cumprir até ao final

do mandato, a atualização e o pagamento integraldas verbas que os Bombeiros Sapadores

ainda não têm à sua disposição

Sobre a questão do estacionamento na Praia Formosa disse que, embora o anterior

Executivo não o tenha conseguido resolver nos seus oito anos de mandato, irá ser

resolvido, tal como o problema dos bares que lá se encontram

- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Amado sobre as rendas do Mercado dos

Lavradores, transmitiu que todos os lojistas que lá estão têm um contrato em vigor com o

Município do Funchal, estabelecido com o anterior Executivo, onde existem dívidas de

rendas de centenas de milhares de euros. Como tal, tiveram que negociar com todos os

lojistas que tinham rendas em atraso, e fizeram planos de pagamento até quarenta e oito

meses que é o máximo de tempo que a Lei permite

Quanto aos espaços de arrendamento naquele Mercado, para evitar uma escalada de

preços, baixaram o preço médio por metro quadrado para quase cinquenta por cento em

relação aos preços que estavam a ser praticados, por isso, atualmente, todos os espaços

estão ocupados. Também vão ajudar os comerciantes no sentido de evitar a cobrança de

juros desnecessariamente, porque foram feitas promessas, sem qualquer salvaguarda, de

que não iriam ser cobradas rendas nem juros do tempo do Covid, porém os comerciantes
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foram surpreendidos com valores que lhes foram debitados conforme previsto na Lei.--:-

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, dirigindo-se ao

Senhor Presidente da Câmara refutou:

- Relativamente aos Bombeiros Municipais do Funchal e agora Sapadores, recordou que

existia uma Lei em vigor que permitia a certificação dos Bombeiros das Corporações de

Bombeiros, mas o Executivo do PSD deixando que a mesma fosse revogada, colocaram

os Bombeiros numa situação grave. Analogamente ao subsídio de refeição, foi o Executivo

da Confiança que deliberou a sua atribuição

- Sobre a questão do terreno da Praia Formosa pertencente à família Welsh, houve uma

decisão do Tribunal que reconheceu a propriedade daquele terreno e que não se

encontrava no domínio público marítimo. E, se agora vai ser resolvido através do Plano de

Pormenor da Praia Formosa, isso também ia ser feito da mesma forma pela Coligação

Confiança. Contudo, aquilo que o atual Presidente da Câmara prometeu, é que ia resolver,

mas passados oito meses ainda não resolveu, defraudando mais uma vez aquelas que

eram as expetativas dos funchalenses.

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

Senhor Presidente da Câmara se a promessa de regularizar a situação dos Bombeiros tem

data

--- O Senhor Presidente da Assembleia voltou a dar a palavra ao Senhor Presidente da

Câmara para apresentar o Ponto Dois - Prestação de Contas Consolidadas - 2021, ao

abrigo do disposto na al. i) do no I do art.o 33o da Lei n" 7512013 de 12109, elucidando

que as Contas Consolidadas, para além das contas do Município, têm incluídas as Contas

das Empresas Municipais Frente MarFunchal e SocioHabitaFunchal, detidas a cem por

cento pelo Município do Funchal

A Empresa Municipal SocioHabitaFunchal apresenta um resultado positivo de treze mil
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euros e a Empresa Municipal Frente MarFunchal, mesmo depois de uma injeção de capital

de quase um milhão de euros para assegurar o pagamento de funcionários e retirar as

contas que estavam bloqueadas, ainda apresenta um resultado negativo de quase

quinhentos e oitenta mil euros

Tendo o compromisso de manter as empresas municipais ativas:

- Assumiram o compromisso de manter a Frente MarFunchal a trabalhar,fazendo a expurga

das áreas que não eram vitais à manutenção e assegurando o pagamento de salários. ----

- Deram condições para que a SocioHabitaFunchal continuasse a fazer o seu trabalho e a

crescer no Município do Funchal

Quanto às contas do Município do Funchal tiveram um resultado de quase quarenta e um

mílhões de euros de prejuízo no resultado económico de dois mil e vinte e um, reflexo das

provisões que tiveram de fazer para o processo das Águas e Resíduos da Madeira, e

também para o reconhecimento de valores que não estavam contabilizados. Contudo

tranquilizou toda a população de que não vão fazer agravamento fiscal

Estão e vão continuar a dinamizar o comércio local, a assegurar o investimento público

sobretudo nas zonas altas, tratar dos investimentos que são necessários para a nova ETAR,

para as redes de água e de saneamento básico e continuar a trabalhar em todas as áreas

que são importantes reduzindo o endividamento, e dando condições para que a população

do concelho do Funchal viva melhor e com mais qualidade

- TNTERVENÇOES:

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

demonstrações financeiras de dois mil e vinte e um com os valores fornecidos na página

ofícial da Empresa Frente MarFunchal, verificou que aquela Empresa declara nas suas

contas um saldo passivo de dois milhões dezassete mil novecentos e noventa e três euros

e vinte e sete cêntimos. E na página cinquenta e seis do documento do Executivo o valor é
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de dois milhões, nove mil duzentos e vinte e sete euros cinquenta e três cêntimos.

Porquê aquela diferença?

--- A Senhora Deputada MunicipalAndreia Drumond Caetano, do PS, disse o seguinte:

"A prestação de contas consolidadas, como aliás refere o Relatório de Prestação de Contas

que agora discutimos procura "dar uma imagem verdadeira da situação financeira, quer ao

nível da avaliação de risco financeiro, quer no âmbito dos resultados do grupo municipal,

permitindo uma melhor análise e avaliação das políticas públicas locais."----

Contas que respeitam ao período de 1-1-2021 a31-12-2021, e que abrangem cerca de 9

meses da gestão do anterior executivo eleito pela coligação Confiança e um trimestre sob

a vossa gestão

Para melhor análise deste documento o mesmo deve ser complementado com a leitura do

relatório das contas individuais do Município de 2021, apreciado e votado na última

Assembleia Municipal realizada no passado dia 27 de abril.-----

Primeiro: Começamos mal

Desde logo com a evolução da dívida a terceiros. Porque quando comparamos o quadro

com a descrição do endividamento consolidado - dívida a terceiros - constante da página

10 das Contas Consolidadas, com o quadro da evolução da dívida a terceiros constante do

quadro da página 68 das contas individuais da Câmara, apercebemo-nos que enquanto a

dívida da Câmara baixou de 2020 para 2021 cerca de 700 mil euros (de 35.270.647 para

34.567.939) a dívida do grupo aumentou cerca de 100 mil euros (de 36.122.366,28 para

36.256.973,92). Ou seja, V. Exas estão a gerar dívída. E porquê? Porque preferiram manter

uma empresa, a FrenteMarFunchal, que continua a gerar dívida (e a prova está aqui),

apesar de antes pugnarem pelo seu fecho, e isto apesar dos mais de um milhão de euros

que V. Exa já transferiram da Câmara para a a FrenteMarFunchal. € 954.674,35 em

novembro de 2021e € 577.032,01 em maio deste ano. E ainda assim continua a acumular
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prejuízo. (Deve ser por isso que vão pôr as crianças de 7, 8, 9, 10 e 1 1 anos a pagar.)---

Segundo: Estas contas estão desde logo intrincadas pelo facto de V. Exa considerarem um

valor negativo que dizem ser uma dívida, mas que na verdade é tão só a resolução de um

litígio que está a ser (pelos vistos ainda) dirimido em Tribunal. Os aumentos dos tarifários

pela ARM. Os tais 33M que nunca mais falaram. Parece que a vossa mensagem

enganadora não correu muito bem

A tal dívida que começaram por dizer ser oculta, depois escondida, até dentro de gavetas,

para depois admitirem terem sido faturas não reconhecidas.------

A Câmara, e bem, intentou em 2014 uma ação contra a ValorAmbiente e outra contra a

lGA, pelo não reconhecimento da fixação de uma taxa fixa para os resíduos e pelo aumento

do tarifário da água atualizados, ao abrigo de uma Resolução da RAM desse ano de 2014

que considerou ilegal. Da faturação emitida pela ARM à Câmara Municipal do Funchal,

após aumento de tarifário, a autarquia apenas pagava o montante apurado sem ter em

consideração o aumento do tarifário, o resto, faturado separadamente, era devolvido. ----
Pelo que facilmente se percebe que não estava oculto nem na gaveta, nem foi escondido,

nem podia ser, porque estava, como o proprio ROC afirma "divulgado como passivo

contingente". Mas agora resolvem considerar como provável encargo futuro e registar a

inerente provisão para a totalidade do aumento de tarifário, adicionada dos respetivos juros

e encargos

Ou seja, assumem que vão perder a ação que não existe sequer 1o/o de hipóteses de

ganhar, mas o mais engraçado é que também assumem que não vão pagar. Pois em lado

nenhum das dívidas a terceiros este montante aparece

Quem não se recorda de o Senhor Presidente afirmar aqui nesta Assembleia em novembro

do ano passado, que tinha chegado a acordo com a ARM e que ia poupar milhões em

juros?!
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Pois! Afinal parece que não. Agora até diz à boca cheia que não desistiu de nenhum

processo. Pois claro, já percebeu que se desistisse ia ter de aumentar a água aos

funchalenses

Não desiste, assume que vai perder e pior assume que não vai pagar. Oh, Senhor

Presidente, parece que a ARM lhe anda a tirar o sono.

Mas não se preocupem Senhores Deputados, porque para o ano tudo isto vão ser só lucros.

Olhamos para estas contas malabaristicamente consolidadas e facilmente se percebe

como. Tudo pela propaganda!!

E, portanto, assim como nas Contas do Município de 2021também estas, as Consolidadas,

são um embuste. O atual executivo tem uma necessidade tão grande de descredibilizar o

anterior executivo que já não sabe o que inventar. Então, nada como utilizar os diferendos

judiciais existentes entre a Câmara Municipal do Funchal e o Governo Regional para servir

a causa.

Dissemos em abril e voltamos a referir - e o proprio Revisor Oficial de Contas que reconhece

na Certificação Legal de Contas a alteração dos critérios da Norma 15 de Contabilidade

pública (NCP), referente a Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, por

decisão exclusiva do atual executivo

E que provisões correspondem essencialmente a processos judiciais em curso, não

transitados em julgado e apurados com base em relatório dos mandatários dos processos

do Município responsáveis pelas ações judiciais, que definem o valor esperado da ação e

dão a sua opinião quanto à probabilidade de desfecho desfavorável para a autarquia.------

Mas aquifoi uma decisão exclusiva do atual executivo. Está tudo dito!------

E voltamos a ter aqui a questão da Taxa dos Recursos Hídricos, também nas provisões na

página 40 do relatório. Apesar da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas

(SRAAC) ter anulado a faturação anterior emitida, e que não foi aceite pela Câmara
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Munícipal do Funchal e ter emÍtido novas faturas relatívas à taxa de 2020 e 2021, o que

demonstra que a Câmara Municipal do Funchal tinha razão em contestar aquela faturação,

este executivo provisiona a 100% - €1.531 .778,08 - ou seja, desvenda a existência de mais

uma decisão política a resolver um diferendo em prejuízo dos funchalenses. Num processo

mais uma vez de legalidade muito duvidoso

Mas colocam também como provisões o valor de €6.196.261 ,55 (ação arbitral em Tribunal

ad hoc) que não é mais que dívida à Empresa de Eletricidade da Madeira anterior a 2000!!

Sim anterior ao ano de 2000. Recorda-se Senhor Presidente - dívida que o Senhor não

pagou. Mas coloca este valor todo aqui como provisão porquê?! Reconhece-o? Vai pagá-

lo na totalidade? Ou estará o Senhor Presidente a querer colocar aqui para depois, como

não vai pagar porque está prescrito, inscrever estes 6 milhões como lucro?! Vamos a ver e

será isto. São os seus malabarismos que infelizmente já nos habituou, mas que não nos

enganam!

O mesmo com os € 2.999.196,43 do Processo 212|13.7BEFUN, que caso não saibam diz

respeito a uma ação intentada pela Zagope - Construções e Engenharia, S.A. e pela

Tecnovia Madeira, S.A. para ressarcimento de alegados prejuízos sofridos no decurso da

execução da empreitada (entre 1 1 de maio do ano de 2011 e 30 de abril do ano de 2013),

designada por "Remodelação dos sistemas de abastecimento de águas, drenagem de

águas residuais, drenagem de águas pluviais e rede de rega do sector oriental do Funchal"

com vista à reposição do equilíbrio financeiro do contrato.

Pois é mais um bom para um acordoo extrajudicial como o Senhor Presidente tanto gosta

de fazer!-

Todos estes processos surgem como provisões, pela totalidade do seu valor, ou seja, como

riscos de ex fluxos de recursos no futuro. Mas que estranhamente (ou não) não surgem nos

montantes de dívida a terceiros
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E que tudo Ísto é duma arbitrariedade que impressiona! Arrepia até!

E que o Senhor brinca com estas questões, altera critérios quando o próprio Revisor Oficial

de Contas diz que a sua opinião não se altera e que o que houve foi uma alteração na

metodologia. Espero estar errada e que isto não seja o que parece, a ânsia de anunciar

lucros!! Senhor Presidente da Câmara não engane as e os funchalenses. Não nos engane!

Para o PS este documento de Prestação de Contas não é sério, factual ou sequer rigoroso,

assume-se mais uma vez e à semelhança das contas do Município como um documento

de desinformação politicamente orientada e propaganda pouco barata, paga com o dinheiro

de todos os funchalenses

Por tudo isto e por tudo o que dissemos relativamente às Contas lndividuais do Município

de 2021 que damos aqui integralmente por reproduzido, votamos contra esta Prestação de

Contas Consolidadas do Município do Funchal." -----------

--- O Senhor Deputado Municipal Gonçalo Nuno Pimenta Gamacho, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, disse que falar da Prestação de Contas Consolidadas é um

assunto muito sério, por isso é preciso que os funchalenses saibam a verdade. Como tal,

embora o Partido Socialista tenha defendido que vai votar contra, a gestão maioritária da

Prestação daquelas Contas Consolidadas, são do mandato liderado pelo Eng. Miguel Silva

Gouveia.

Depois evidenciou o seguinte

- O Executivo anterior nunca contabilizou provisões relativamente a situações incertas e de

grau de incerteza para a autarquia do Funchal. Daí que a Coligação Funchal Sempre à

Frente quando tomou posse, reuniu-se com o Revisor Oficial de Contas da Empresa Frente

MarFunchal, que continua a ser o mesmo, e retificou o parecer anterior e passou a emitir

um novo parecer. lnclusivamente o proprio Revisor Oficíal de Contas em dois mil e

dezanove, relativamente aos subsídios à exploração, concedidos pela Autarquia à Frente
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MarFunchal transmitiu aos Deputados Municipais, que não existiam contratos programa

assinados entre a Autarquia e a Frente MarFunchal, como por exemplo, na aquisição dos

bilhetes de entrada nas praias que foram distribuídos pelos centros comunitários, tutelados

pelo Município, no valor de duzentos e noventa e cinco mil euros.-

Assim, com a experiência do Dr. Pedro Calado e da Dra. Cristina Pedra em conjunto com

os Técnicos da Câmara Municipal do Funchal e com o Revisor Oficial de Contas, foram

encontradas soluções para não estarem numa situação bem pior daquela que se

encontram, porque o prejuízo de quarenta e um milhões de euros foi provocado pela

anterior gestão. Por isso, as demonstrações financeiras ilustradas foram elaboradas de

acordo com o sistema de normalização contabilística, tendo como seu principal desígnio o

de evidenciar aos diversos destinatários, à banca, que a Câmara do Funchal tem

credibilÍdade

Manifestou ainda, que os atuais Deputados Municipais têm uma informação verdadeira e

apropriada relativamente à questão da Frente MarFunchal, através do relatório do Revisor

Oficial de Contas, que nos anteriores mandatos, nunca lhes era entregue, assim como

nunca lhes foi enviada qualquer informação sobre o processo de auditoria àquela empresa.

Também aquando do início de funções do atual Executivo, foram encontradas faturas de

empresas prestadoras de serviços tuteladas pelo Partido Socialista, que não tinham

nenhum contrato com a Autarquia. E por isso que estas contas consolidadas não

conseguem ter um resultado positivo, mas como dizia e bem o atual Presidente da

Autarquia, querem tranquilizar os funchalenses porque estão num mandato de quatro anos

para resolver os problemas

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

-- O Senhor Deputado Municipal Egidio Paulo Caires Fernandes, do BE, questionou o

Senhor Deputado Municipal Gonçalo Pimenta se os pode tranquilizar que no mandato dos
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próximos quatro anos, não irão ter um contrato swap naquela Autarquia.

--. O Senhor Presidente da Gâmara começou por esclarecer que o que estão a aprovar

são as Contas Consolidadas que agregam as contas da Frente MarFunchal e da

SocioHabitaFunchal e não as Contas lndividuais de cada uma dessas entidades, porque

essas já foram aprovadas em Assembleia Geral das respetivas entidades

Depois dirigindo-se ao Senhor Deputado Municipal Valter Rodrigues clarificou que há

um valor que será corrigido numa errata, e que isso não altera rigorosamente nada daquilo

que estão a analisar

A Senhora Deputada Municipal Andreia Gaetano, elucidou que o aprovisionamento

daquelas contas não foi decisão do atual Executivo, e que há regras contabilísticas de que

quando há dívidas elas têm de ser provisionadas de acordo com o escalonamento no

tempo, e não por livre arbítrio contabilizar apenas quarenta mil euros dos duzentos mil euros

da fatura em causa, levando a que não provisionando o restante, contabilisticamente nem

sequer pode ser pago porque não está contabilizado, como por exemplo, às Aguas e

Resíduos da Madeira - vinte e seis virgula quatro milhões de euros, das Taxas de Recursos

Hídricos - um milhão e meio de euros.

Também não foi aquele Executivo que resolveu pôr processos na Autoridade Tributária,

que até ao momento já ganhou mais de duzentos e catorze processos contra o Município

do Funchal, sendo que o valor de vinte e dois milhões de euros são de noventa e quatro

processos já ganhos por aquela entidade. Com a agravante de terem sido dadas de

garantia de penhora instalações, como por exemplo o Quartel dos Bombeiros Sapadores

do Funchal. Por isso, deviam de ter informado os Bombeiros que vão perder o lugar onde

trabalham diariamente, e aos munícipes que vão ficar com menos de duzentos mil euros

por mês das verbas que vêm do Orçamento de Estado, porque a Direção Geral das

Autarquias Locais prepara-se para fazer uma retenção de vinte por cento por mês das
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verbas que envia do Orçamento de Estado para a Câmara, pelo não pagamento daquelas

dívidas

Dirigindo-se ao Senhor Deputado Municipal Egídio Fernandes, explicou que o swap é

um instrumento financeiro que existe para fixação das taxas de juro, e por o mercado

financeiro ter oscilações, o contrato swap é para evitar esse crescimento e fazer a fixação

que em determinados períodos pode ser positiva e em outros pode não ser. Por isso, aquilo

que foifeito portodos os Municípios a nível Nacional e lnternacional, foi evitar que houvesse

uma escalada de preços entre os preços e os empréstímos, para não prejudicar as finanças

e a tesouraria do Município do Funchal

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, refutou que a

ação principal ainda está a decorrer e não é mais do que uma execução por umas faturas

que foram emitidas, e por uma alteração que foi efetuada na Lei que permitiu que a

Adminístração Tríbutária pudesse executar dívidas, nomeadamente das Empresas

Municipais, para além de que o atual Presidente da Câmara, enquanto era Vice-Presidente

do Governo, ter executado uma dívida sem esperar pela resolução da ação principal. Por

isso, a entrega do Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal seria para suspender a

execução que foi intentada pela Administração Tributária, que não quis aguardar pela

decisão do Tribunal. O que provavelmente, se ainda lá estivesse enquanto Vice-presidente

do Governo, iria mesmo executar o Quartel dos Bombeiros à Câmara Municipal do Funchal,

da mesma maneira que não aguardou pela resolução do processo e executou a Câmara

numa decisão inédita, nunca vista no passado apesar das dívidas que existiam para com o

Governo Regional, que fez propositadamente para afetar aquela que era a situação

financeira sólida do Município. Como tal, os Bombeiros Sapadores do Funchal só iam ficar

sem quartel se o Governo Regional e a Administração Tributária assim o quisesse. ---------

-- O Senhor Presidente da Câmara perante a intervenção da Senhora Deputada
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Municipal Andreia Gaetano, publicamente chamou-a de incompetente e que só por

respeito não lhe colocava um processo, porque para além de aquela não conhecer os

regulamentos que existem na função pública, levanta a suspeição de que um membro

qualquer do governo pode interferir em qualquer um processo de execução fiscal, sendo

isso, também, violar todas as regras de sigilo. Por isso, considerou que aquela Senhora

Deputada não sabe rigorosamente nada daquilo que está nem a fazer, nem a dizer naquela

Assembleia. ------
- DEFESA DA HONRA:

--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, defendeu: "O

Senhor Presidente acabou de me chamar incompetente, mas quem veio com a demagogia

que os Bombeiros iam ficar sem quartel era o Senhor Presidente. E sabe muito bem que

aquele imóvel foi dado em garantia para suspender uma execução que foi intentada pela

Administração Tributária, e isso faz parte das regras da suspensão da execução, por isso

não venha dizer que a Câmara ia ficar sem quartel. Quem está a ser demagogo e está a

entrar aqui em falsas questões é o Senhor. Sabe muito bem que a Lei foi alterada no seu

tempo, para permitir que a Administração Tributária executasse o que antes não era

permitido."

- TNTERVENÇOES:

--- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, dirigindo-se ao

Senhor Deputado Municipal Gonçalo Pimenta, disse que o Dr. Pedro Calado é uma pessoa

digna como todas as pessoas que ali estão, mas o que é preciso é ter a noção de onde

estão e para o que fazem

Depois dirigiu-se ao Senhor Presidente da Câmara mostrando agrado por aquele valor ser

corrigido numa errata, por isso nesse pressuposto irá votar a favor aquele ponto.

-- O Senhor Deputado Municipal Alexandre Miguel Garvalho Silva, da Coligação
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Funchal Sempre à Frente, recordou que uma das caraterísticas dos anteriores Executivos,

desde a Coligação Mudança, depois a Confiança, é que eram extremamente litigantes, pois

no início do mandato do Dr. Paulo Cafôfo as provisões eram de setecentos mil euros e o

legado que deixaram passados oito anos é de milhões de euros. E na transferência de

mandato para o Eng. Miguel Gouveia, uma das suas caraterísticas era a litigância extrema.

Por isso, considera que darem prédios públicos é uma afronta e de uma responsabilidade

tremenda

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:-----

-- O Senhor Deputado MunicipalValter Freitas Rodrigues, do MPT, pergunto ao Senhor

Presidente da Câmara como é que vai resolver a questão dos quarenta e um milhões de

euros, sem penalizar os funchalenses? -----

-- O Senhor Deputado Municipal Alexandre Miguel Carvalho da Silva, da Coligação

Funchal Sempre à frente, começou por mencionar que uma das caraterístícas dos

anteriores mandatos, é que eram extremamente litigantes como é corroborado pelo número

de processos que estão provisionados.

Também recordou que no início do mandato de Paulo Cafôfo, as provisões eram de

setecentos mil euros e que passados oito anos são de milhões de euros, cabendo agora ao

Executivo do Dr. Pedro Calado ter de as resolver

Depois considerou leviana a forma com que deram os prédios públicos de penhora de

garantia

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou o Ponto Dois - Prestação de Contas

Consolidadas - 2021, ao abrigo do disposto na al. i) do no 1 do art.o 33o da Lei no

7512013 de 12109, à votação, sendo aprovado por maioria com vinte e seis votos a favor

da Coligação Funchal Sempre à Frente. Mereceu ainda quinze votos contra, sendo nove

votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do MPT, um voto da CDU e duas
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abstenções, sendo uma do PDR e uma do Deputado Municipal lndependente Luís Filipe de

Sá Vieira

- DECLARAçÕES DE VOTO: ------------

--- O Senhor Deputado MunicipalValter Freitas Rodrigues, do MPT, declarou que contra

porque são quatro anos de promessas de quarenta e um milhões euros, sem saber quanto

é que vai resultar para os funchalenses no final

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Gaetano, do PS, "Votamos contra

a Prestação de Contas Consolidadas de 2021, porque as mesmas estão traídas pelo facto

do Executivo considerar um resultado líquido negativo da Câmara Municipal do Funchal no

valorde 40,8M€. Valorque apura emrazão de contabilizar38.79B.135,14€ como provisões

referentes a processos judiciais cuja resolução dos litígios estão a ser dirimidos em tribunal.

E que de acordo com os advogados as probabilidades de ganho de causa existem, pelo

que nunca poderia ter sido provisionado 100% do valor em causa. Parte deste montante

anteriormente estava "divulgado como passivo contingente". Agora resolveram considerar

como provável encargo futuro e registaram a inerente provisão para a totalidade do

aumento de tarifário, adicionada dos respetivos juros e encargos

Ou seja, assumem que vão perder a ação que não existe sequer 1o/o de hipóteses de

ganhar, mas o mais engraçado é que também assumem que não vão pagar. Pois estes

valores não constam do montante da dívida a terceiros referido na página 10 do relatório.

Fazem o mesmo com a Taxa de utilização dos Recursos Hídricos, no montante

€1.531 .778,08

Também com os €6.196.261 ,55 da ação arbitral em tribunal ad hoc, que não é mais do que

faturas não pagas à EEM anteriores a 2000 e por isso prescritas. ----
Ou com os € 2.999.196,43 da ação intentada pela Zagope e pela Tecnovia Madeira, S.A.

para ressarcimento de alegados prejuízos sofridos no decurso da execução da empreitada
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de "Remodelação dos sistemas de abastecimento de águas, drenagem de águas residuais,

drenagem de águas pluviais e rede de rega do sector oriental do Funchal", com vista à

reposição do equilíbrio financeiro do contrato

A razão de ser deste embuste só se compreende com o querer condicionar as contas do

município dos próximos anos, nomeadamente com o surgimento de lucros por via da

resolução destes litígios a favor do município como se espera e como os advogados

previam. Pura propaganda!!

E o próprio Revisor Oficíal de Contas que reconhece na Certificação Legal de Contas a

alteração dos critérios da NCP 15, referente a Provisões, Passivos Contingentes e Ativos

Contingentes por decisão exclusiva do atual executivo

Por tudo isto e por tudo o que dissemos relativamente às Contas lndividuais do Município

de 2021, estas Contas são um embuste e por essa razão votamos contra a Prestação de

Contas Consolidadas do Município do Funchal de 2021;'

-- Sendo treze horas, o Senhor Presidente da Assembleia interrompeu os trabalhos para o

almoço, retomando os trabalhos às calorze horas e dez minutos com a apresentação do

Ponto Três - Contratação de Empréstimo de Médio/Longo Prazo para a

Comparticipação do Município em obra cofinanciada - "Recuperação e Ampliação da

ETAR do Funchal: Conclusão da 1a Fase e 2a Fase (Tratamento Primário) -
Adjudicação, ao abrigo do disposto na al. f) do no I do artigo 25o da Lei no 7512013 de

12 de setembro, pelo Senhor Presidente da Câmara, relativamente àquele empréstimo

relembrou que já tinham falado numa primeira contratação de empréstimo para concluir as

obras da ETAR, agora estão a falar da primeira e da segunda fase. Obra essa que é

cofinanciada com fundos comunitários e que tem um contrato programa com o Governo

Regíonaltambém para a parte desse montante. Quando ali chegaram estava parada e sem

grandes desenvolvimentos na sua execução durante anos, prestes a perder a
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comparticipação financeira dos fundos comunitários no valor de doze milhões de euros.

Assim, negociaram com as entidades competentes no sentido de lhes permitirem ter mais

seis meses de execução do prazo, que é ir até ao final de dois mil e vinte e três, porque

aquilo que estava previsto era que a Câmara tinha de terminar a execução do projeto ate

junho de dois mil e vinte e três. Aumentaram também o valor de benefício para o Município,

o período de execução da obra e conseguiram ter um contrato-programa com o Governo

Regional no valor de um milhão de euros. Depois fizeram a abertura de concurso público

que terminou no final do ano, mas nenhuma das empresas concorrentes apresentou

proposta que conseguisse encaixar no preço base, que rondavaadoze vírgula sete milhões

de euros, pois todos os preços apresentados foram acima desse valor, porque atendendo

à situação de conflito que se vive na Europa, os preços encareceram, as dificuldades de

entrega de equipamentos encareceram e as dificuldades de mão de obra são mais do que

muitas. Como tal, o valor mínimo para o qual foi definido o valor de concurso, passou de

doze vírgula sete para dezanove milhões de euros. Perante este acréscimo é necessário

reforço financiamento público e bancário, por parte do Município, daí aquela autorização de

financiamento, e não contratação de empréstimo bancário, que pode ir até oito milhões

euros. E atendendo à perspetiva de preço que foi manifestada, estão já a solicitar aquele

empréstimo naquele montante, para não correrem o risco de não ter aquela obra no terreno

rapidamente, pois podem vir a perder a comparticipação financeira porque a União

Europeia exíge e pediu à Região e ao Estado português para serem céleres naquela

questão

Salvaguardou que tiveram uma boa proposta financeira para aquele montante, onde o

consórcio bancário que ali é representado pela Caixa Geral de Depósitos apresenta um

spread muito positivo atendendo às circunstâncias atuais de financiamento bancário, e com

o aumento das taxas de juro apresenta um spread aplicável à Euribor de doze meses, de
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zero vírgula quinhentos e quarenta e cinco

- TNTERVENÇÕeS:

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

Senhor Presidente da Câmara se aquele será o último empréstimo para aquela obra. -:---

E porque é que o Governo Regional não assume os custos da mesma, uma vez que vem

favorecer não só o Funchal, mas também a Região

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

se preocupado com aquele empréstimo porque já é o segundo em oito meses,

relativamente àquela empreitada. Depoís perguntou

- Em que moldes é que é possível utilizar um empréstimo para cobrir uma obra que

supostamente estaria concluíd a? -----
- Em que parte e em que moldes será feita a contribuição do Governo Regional para esta

obra nas fases subsequentes, para além do apoio do POSEUR

-- A Senhora Deputada Municipal Maria lsabel de Ponte Garcês, do PS, em relação à

obra da ETAR, relembrou que em mil novecentos e noventa e um já a União Europeia emitiu

uma diretiva que recomendava que o tratamento de águas urbanas, tivessem um

tratamento rigoroso. E em dois mil e onze, na altura o Presidente da Câmara, Dr. Miguel

Albuquerque, lançou um concurso e afirmou que em dois mil e treze a obra da ETAR estaria

completamente concluída, por isso, a mea culpa deve ser feito por quem também esteve

na Câmara durante trinta e sete anos a governar o Município do Funchal.

Em relação à apreciação do ponto em questão, o Grupo Municipal do Partido Socialista

relembrou que o empréstimo à banca só é possível, porque existem contas sólidas e

estáveis deixadas pelo Engo. Miguel Silva Gouveia. Também relembrou que a no primeiro

empréstimo de três milhões de euros, a Câmara conseguiu uma taxa de zero vírgula,

quatrocentos e quarenta e cinco, enquanto que naquele segundo empréstimo já não será
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a mesma taxa

Depois questionou : -----------

- Se a obra da recuperação e ampliação da ETAR do Funchaljá estava com financiamento

garantido de doze milhões e meio de euros.-

- Se teve a aprovação do cofinanciamento do fundo de coesão e a garantia do Governo

Regional para a comparticipação dos restantes, então para quem se destina aquela verba

que o Município irá novamente contrair empréstimo.-----

- Qual é o valor total da obra e quanto é que vai custar no endividamento do Funchal? -----

- Se o Dr. Pedro Calado vai continuar a manter a sua posição de exigência, ou se vai exigír

ao Dr. Miguel Albuquerque que cumpra as promessas que foram feitas no ano passado. --

--- O Senhor Deputado Municipal Alexandre Miguel Garvalho Silva, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, começou por referir que a obra da ETAR é a mais importante

que o Funchal e a Madeira tem relativamente à maior população residente. Porque há uma

diretiva da União Europeia que impõe a construção da mesma, e o não cumprimento dessa

construção acarretará multas de milhões de euros ao Estado Português que pode ser

acionada até uns meses após a sua conclusão, porque serão feitas medições à qualidade

das águas e consoante o resultado a coima é ou não aplicada.

Lembrou que por várias vezes questionaram o Eng. Miguel Gouveia sobre a ETAR, que no

mandato do Dr. Paulo Cafôfo, era o Vereador responsável por essa obra, e não

conseguiram resolução. Também no primeiro mandato do Dr. Paulo Cafôfo estiveram a

enredar a ETAR, e só em dois mil e dezassete é que decidiram o local para a construir. ---

Depois considerou as explicações do Senhor Presidente da Câmara relativamente à

necessidade daquele empréstimo bastante esclarecedoras, e nos proprios documentos

para aquela autorização de abertura do procedimento, o lnstituto Nacional de Estatística,

diz que aquele acréscimo de preço foi baseado no índice de custo de construção de
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habitação nova, face à conjuntura atual, o preço dos materiais e o custo de mão de obra

que apresentam aumentos significativo a

Concluiu dizendo que aquela é uma obra fundamentale que é de bom grado que vê a posse

administrativa dos terrenos do Lazareto efetivada, e que finalmente existe alguém com

intenção de resolver e construir a ETAR que todos os funchalenses reclamam e merecem.

--- O Senhor Presidente da Câmara, sobre a intervenção da Senhora Deputada

Municipal lsabel Garcês relativamente à ETAR, disse que efetivamente em dois mile treze

encontraram determinadas situações, mas a verdade é que oito anos depois elas

continuaram exatamente como estavam e com a possibilidade de perderem todos os fundos

comunitários para aquela obra. Relembrou ainda que em julho de dois mil e dezasseis o

Governo Regionalchegou a ter uma comparticipação elevada de financiamento para aquele

projeto, porém nenhum orçamento tecnicamente pode ter valores em aberto durante tanto

tempo sem qualquer execução. Depois houve o grande contingente da sua localização, que

inicialmente seria no Almirante Reis, mas devido à contestação dos empreendedores

turísticos, dos hoteleiros e dos residentes da zona velha, isso não veio a acontecer. Em

alternativa propuseram o Campo do Liceu, que por ser Património Nacional, também não

foi aceite pelo Governo Regional, mas disponibilizou-se a colaborar fazendo a entrega, com

a declaração de lnteresse Público Regional, dos terrenos na zona do Lazareto, que aquele

assinou como Vice-presidente do Governo Regional e passados quatro anos, encontrou o

mesmo documento ainda por assinar naquela Autarquia, sendo necessário fazer nova

retificação, porque como atual Presidente da Câmara do Funchal e ex-Vice-presidente do

Governo Regional, não o poderia fazer. Depois conseguiram um apoio do Governo

Regional em um milhão e meio de euros para financiar aquela obra, num projeto que

inicialmente era previsto ter um custo de doze virgula sete milhões de euros, e que

atendendo ao concurso público internacional que foifeito cujo prazo terminou no dia trinta
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de dezembro de dois mil e vinte e um, tiveram de negociar mais prazos e mais valor com

as instâncias europeias, contudo, não surgiram propostas que se ajustaram no preço base.

Porque devido à escalada de preços que houve no mercado e com a dificuldade de mão-

de-obra que todas as empresas apresentaram disseram, não conseguiram apresentar

proposta no valor de doze milhões virgula sete milhões de euros, mas sim de dezanove

ponto oito. Por isso, com um financiamento comunitário de doze milhões de euros e um

acordo com o Governo Regional de um milhão e meio de euros, fica a faltar ao Município,

sete vírgula cinco milhões de euros, por isso estão a pedir autorização para a Contratação

daquele Empréstimo até oito milhões de euros. Porque se a obra começar, por exemplo,

no segundo semestre até ao final de dois mil e treze, e tiver só cinquenta por cento de

execução, a União Europeia fará as contas e dirá que em vez de receberem doze milhões

de euros de financiamento comunitário, vão receber seis milhões de euros. Por isso,

atendendo às especificações, até ao final de dois mil e vinte e três, terão de ter muita

argumentação para com a União Europeia, para justificar uma prorrogação do tempo, numa

tentativa de terem a obra analisada de uma outra forma e de puder prolongar o prazo um

pouco mais, para salvaguardar os fundos comunitários que têm para aquela obra.-----------

--- A Senhora Deputada Municipal Maria Isabel de Ponte Garcês, do PS, refutou que o

Senhor Presidente da Câmara está a ser demagogo naquilo que acabou de dizer, porque

o PSD entre mil novecentos e noventa e um e dois mil e treze, vinte anos, nada fez para

aplicar a diretriz da União Europeia, sendo aquela obra lançada só na liderança do Eng.

Miguel Silva Gouveia

Depois louvando a preocupação que manifestou com o património quando se referiu ao

campo de futebol do Liceu, aconselhou-o a ter também esse zelo nomeadamente na obra

para o estacionamento de mil e quinhentas viaturas, na Praça do Município

--- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, dirigindo-se ao
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Senhor Presidente da Câmara, desafiou-o a pedir ao Governo Regional os sete vírgula

cinco milhões de euros, para pagar aquela obra que é fundamental para a Região

Autonoma da Madeira e não aos contribuintes.

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou o Ponto Três - Contratação de

Empréstimo de Médio/Longo Prazo para a Comparticipação do Município em obra

cofinanciada - "Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal: Gonclusão da 1a

Fase e 2a Fase (Tratamento Primário) - Adjudicação, ao abrigo do disposto na al. f)

do no 1 do artigo 25" da Lei no 7512013 de 12 de setembro, à votação, sendo aprovado

por maioria com vinte e oito votos a favor, sendo vinte e seis votos da Coligação Funchal

Sempre à Frente, um voto da CDU, um voto do Deputado Municipal lndependente Luís

Filipe de Sá Vieira e quinze abstenções, sendo nove do PS, três do BE, uma do PAN, uma

do PDR e uma do MPT.

- DECLARAçOES DE VOTO: ------------

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

Partido da Terra se absteve naquele ponto, porque entende que deveria de ser o Governo

Regional a assumir aquele valor.

-- A Senhora Deputada Municipal Maria lsabel de Ponte Garcês, do PS, declarou: "O

Grupo Municipal do Partido Socialista não é contra os empréstimos como fonte de

financiamento bem pelo contrário. Os empréstimos são necessários e fazem parte da

gestão pública. Não compactuaremos com uma eventual ilegalidade da ação deste

executivo liderado pelo Dr. Pedro Calado, e não podemos votar favoravelmente um

empréstimo que prevê financiar uma obra já cofinanciada pelo fundo de coesão e com

compromisso do restante financiamento do Governo Regional. Além do mais, este

empréstimo prevê um pagamento de obras que já está no terreno, algumas já concluídas e

isso é ilegal. A ETAR é uma realidade e está em execução, foio anterior executivo que tudo
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fez para que este processo avançasse e avançou. Não nos parece correto aprovar um

segundo empréstimo para financiar obras que já estão executadas. Por outro lado, estão a

recorrer a um empréstimo para pagar uma obra que o Governo Regional disse que ia

financiar e paralelamente à contratação existe este empréstimo."

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

o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda absteve-se nesta proposta, não por serem contra

aquela obra e a importância que tem para a Cidade, mas por existirem dúvidas na

legalidade, no seu entender, de utilizar empréstimos para financiar obras concluídas ou que

estão em curso com o financiamento assegurado.

-- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Gâmara

que apresentou o Ponto Quatro - Gontratos a celebrar entre o Município do Funchal e

as Juntas de Freguesia, ao abrigo do disposto na al. j) do no 1 do aÉigo 25o da Lei no

7512013 de 12 de setembro, e o Ponto Cinco - Acordos de Transferência de Recursos

do Município do Funchal para as Juntas de Freguesia, ao abrigo do disposto na al. j)

do no 1 do artigo25" da Lei no7512013 de 12 de setembro, em simultâneo, referindo e

reafirmando que aquela concretização da delegação de competências, visa tão somente

reforçar a coesão territorial, a solidariedade inter-regional entre a Câmara e as Juntas de

Freguesia e sobretudo melhorar e acentuar a qualidade dos serviços prestados às

populações. Salientou ainda, que por estarem sensíveis ao reforço de verbas com as Juntas

de Freguesia, reforçaram-nas em quinhentos mil euros e que aquele não é um documento

para os próximos quatro anos, pois se necessário irão limar as arestas e trabalhar em

conjunto, porque o proposito daquele Executivo é dotar as Juntas de Freguesia de mais

competências, mais meios e com o reforço financeiro adequado à responsabilidade que

estão a passar.-

- TNSCRTçÕES:
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--- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, questionou a

Autarquia irá assumir com os Presidentes de Junta de Freguesia o melhoramento do

acesso e limpeza dosa becos e veredas à população com problemas de mobilidade. -----
-- A Senhora deputada Municipal RaquelJoão Martins da Silva, da Coligação Funchal

Sempre à Frente, interveio dizendo: "Estes dois pontos, são aquilo que é fundamental na

admínistração do dia a dia do Município. Permitir que aqueles que estão mais proxímos da

população possam fazer aquilo que melhor sabem. Gerir a coisa pública com proximidade,

conhecendo as necessidades e contribuindo também para que o Município possa

responder aquelas que são as suas tarefas e isso passa-se também a nível governamental.

Permitir que outros façam por nós, não é reconhecer a fragilidade, é antes ter um auxílio

naquelas que são as tarefas fundamentais, neste caso do Município. E esta

descentralização vem ela também prevista na constituição, e é de se anotar que agora as

Juntas tenham um reforço de competências, de responsabilidade, como é óbvio, que é

importante ter mais responsabilidade que tambem é um sinal de reconhecimento da

capacidade das Juntas de Freguesia fazerem mais e melhor. E aqui também é ímportante

de notar que estas competências não vão sozinhas, vão acompanhadas do necessário

reforço financeiro para que elas sejam bem executadas. Aqui gostaríamos de realçar que

a par daqueles que são os Acordos lnteradministrativos tradicionais na área social, vieram

todos aqueles que estão aqui previstos neste ponto 4 e que mereceram uma negociação

com todos os Presidentes de Junta, negociação essa que sabemos que correu bem. Não

foi uma imposição de um lado, permitia que os Senhores Presidentes de Junta tivessem ou

manifestassem a sua opinião e permitia, também, uma outra coisa que foi saber exatamente

onde é que iam atuar as áreas em concreto que passariam a estar sob a sua

responsabilidade, o que infelizmente isso não aconteceu em anteriores mandatos, porque

a Câmara pura e simplesmente decidia unilateralmente onde é que era a intervenção e
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obrigava os Presidentes de Junta a assinarem os Acordos Interadministrativos, sob pena

de não receberem verbas. Nós temos casos relatados no passado de serem colocados

pedidos de esclarecimento ao executivo camarário, sob quais os locais que estavam a ser

visados e a resposta era com uma folha a enunciar os becos e as veredas que estariam

sob a responsabilidade da Junta de Freguesia. Hoje em dia, por exemplo, o do lmaculado

Coração de Maria, se tiverem oportunidade de ver, temos aqui a identificação de todos os

espaços, a ficha de caraterização de cada espaço verde com fotografias com uma

georreferenciação em que toda a gente neste momento sabe o que tem parafazer. E mais

do que isso, também como resulta do auto de transferência de competências, é a

possibilidade que cada Junta de Freguesia tem em março de cada ano, poder dizer de sua

justiça aquilo que pode ser melhorado na execução destas tarefas. E isto é fundamental,

porque estes Acordos, e a vida também é dinâmica e bastante dinâmica quando falamos

do poder local, é permitir que estes documentos permitam isso, tenham esta flexibilidade

na gestão diárias das coisas. Permitir que os Presidentes de Junta tenham a ousadia,

porque no passado era uma ousadia, poderem chegar ao executivo camarário e dizerem

aquilo que pode ser melhorado, retirado, acrescentado e transformado e outra coisa que

permitia, que também não existia, era a reafectação de verbas para áreas que tenham mais

necessidade de intervenção, ou seja, aquilo que tem verbas previstas para determinadas

áreas e o que acontecia era se faltasse num determinado lado não podíamos ir buscar a

outro. Agora permite. E é importante haver também esta flexibilidade contabilística que é

legal, antes que se comece a duvidar da legalidade desta transferência de verbas. O que

acontece é que há um patamar máximo atribuído e esse patamar máximo é que não é

ultrapassado, mas dentro da área ou dentro do pacote de tarefas que cada Junta tem, a

verba que faltar aqui, pode ser tirada deste lado para ser empregue noutras tarefas. Chama-

se reafectação, é possível, faz-se, e é importante que se faça e que se usem estes
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instrumentos legais contabilísticos para bem da prossecução das tarefas. Portanto, uma

vez mais estes Contratos e esta nova forma de trabalhar com as Juntas, como este ato de

Transferência de Competências e com os Contratos lnteradministrativos, o reconhecimento

que é dado por este executivo camarário às Juntas de Freguesia, com toda esta

flexibilidade, que não é ilegalidade, a lei bem interpretada, bem aplicada, bem explorada,

permite que se faça muito mais do que aquilo que ela tem escrito. É preciso é que haja boa

vontade e acima de tudo é preciso aceitar a presença de outros, com o negociar e ser

verdadeiramente democrático nas relações entre Municípios e Juntas de Freguesia,

independentemente da cor partidária, mas isso eu penso que a úníca Junta de Freguesia

que não é do Funchal Sempre à Frente, poderá dizer e confirmar que as negociações

correram bem. E que nós temos dois bons documentos aqui nestes pontos e que as coisas

com certeza correrão bem com a participação democrática de todos, com a experiência que

todos os Presidentes de Junta têm, temos a certeza que tudo isto correrá bem e trará mais

grandeza, se é possível, às Juntas de Freguesia e à gestão autárquica."

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

enaltecendo o papel da Câmara por ter tido a capacidade de ouvir, propor e negociar, com

os diferentes executivos das Juntas, disse que o PAN irá votar a favor daquela medida---

--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, manifestou: "À

semelhança daquilo que também a Coligação Confiança e o Partido Socialista defendiam,

existiu este aumento de verbas nas transferências para as Juntas de Freguesia, portanto

isso agrada-nos e era também a nossa posição relativamente a estes Acordos de Execução

e Contratos Interadministrativos. Em 2013 a Lei veio permitir que fossem celebrados estes

contratos e em 2013 I 2014 foram aprovados aqui na Assembleia Municipal e em cada uma

das Assembleias de Freguesia das respetivas Juntas de Freguesias, as minutas à

semelhança do que está a ser feito agora. E eu posso dizer que acompanhei de perto este
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processo com cada um dos Presidentes de Junta, na altura, e não houve nada que tivesse

sido feito contrariamente àquela que foi a vontade de cada um. São Acordos que são

celebrados da vontade das partes e se alguém estivesse eventualmente discordante de

alguma das medidas, não aprovaria a Assembleia de Freguesia e teria solicitado a sua

alteração, o que não foi feíto. Portanto, não posso me rever naquelas que foram as palavras

da Senhora Deputada Municipal Raquel Silva, ao dizer que antes isso não foi feito. Não é

verdade, foifeito e foram aprovados de acordo com a Câmara e com cada uma das Juntas

de Freguesia. E nós votaremos a favor deste ponto 4 e do ponto 5, atendendo que vai de

encontro para aquilo que são as pretensões de cada uma das Juntas de Freguesia." -------

-- A Senhora Deputada Municipal Maria ldalina Fernandes da Silva, Presidente da

Junta de Freguesia do Monte, da Coligação Funchal Sempre à Frente, expôs: "Tendo

em conta a minha experiência de autarca de freguesia desde 2013 e particularmente em

2018, no sentido de dizer as diferenças que existiram a nível de negociação entre 2018 e

2022. Neste momento não há a existência de um Executivo camarário prepotente que ao

tempo de 2018 não conseguiu, não soube, não quis, se colocar no lugar de um Executivo

de Junta de Freguesia, que conhece mais do que nenhuma entidade a realidade da sua

Freguesia. A transparência, o diálogo e o trabalho em equipa, substituíram a coação,

através, por exemplo, da georreferenciação, que aqui já foi falada, da disponibilização de

técnicos camarários com conhecimento de causa para no local com pessoal da Junta de

Freguesia, aferir e confirmar a informação, assim como e sobretudo desbloquear diferentes

interpretações. O objetivo máximo: a boa e saudável negociação com vista às boas

relações entre as partes, o facilitar, também, o trabalho dos Executivos de Freguesia na

aplicação das verbas no que ao auto de Transferência de Competências concerne, já que

deixa de ser necessário a entrega de relatórios e respetivos comprovativos de execução.

Uma negociação aberta e não fechada, uma vez que está previsto negociarmos anualmente
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tudo o que este ano foi conseguido negociar

Nenhuma das 10 freguesias solícita hoje, aos Senhores, o vosso apoio para aprovação do

auto de Transferência de Competências, assim como do Contrato lnteradministrativo, ao

contrário do que eu, enquanto Presidente da Junta de Freguesia do Monte, tive de o fazer

em 2018, tendo inclusive que recorrer a uma apresentação em power point na AssembleÍa

Municipal, para que dúvidas não houvessem, esgotado o diálogo com o Executivo

camarário

Relembro e agradeço aos Deputado Municipais presentes nessa Assembleia Municipal de

outubro de 2018, em que alguns ainda cá continuam, que obrigaram o Executivo da altura

a assinar o Acordo de Execução e Contrato lnteradministrativo e Delegação de

Competências com a Junta de Freguesia do Monte. Um Executivo camarário que inclusive

não fazia transferência de verbas à Junta de Freguesia do Monte, desde março desse ano

até ao referido mês de outubro."

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação

- Ponto Quatro - Contratos a celebrar entre o Município do Funchal e as Juntas de

Freguesia, ao abrigo do disposto na al. j) do no 1 do artigo 25" da Lei no 7512013 de 12

de setembro, aprovado por unanimidade com quarenta e três 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, um voto da CDU e um voto do

Deputado Municipal lndependente Luís Filipe de Sá Vieira

- Ponto Cinco - Acordos de Transferência de Recursos do Município do Funchal para

as Juntas de Freguesia, ao abrigo do disposto na al. j) do no 1 do artigo 25o da Lei no

7512013 de 12 de setembro, aprovado por unanimidade com quarenta e três 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, um voto da CDU e
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um voto do Deputado Municipal lndependente Luís Filipe de Sá Vieira

--- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Gâmara

para apresentar o Ponto Seis - Regulamento de Atribuição de Apoios ao

Associativismo - versão final, ao abrigo do disposto na al. g) do no 1 do art.o 25o da

Lei n" 7512013, de 12109, referindo que naquele regulamento foram feitas algumas

pequenas alterações, para irem mais além e de encontro daquilo que são as necessidades

das diferentes associações, tal como: prever o apoio não só financeiro, mas também

logístico, dar mais tempo para que as mesmas possam fazer a candidatura e depois afetar

alguém que faça a gestão direta com as respetivas entidades. Acrescentou que aquele é

um documento que também não está fechado, procurarão introduzir algumas melhorias no

proximo ano se pressentirem necessidade de o rever e irão trabalhar em conjunto com

aquelas entidades

- INSCRIçÃo:------

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

aquele regulamento é um documento sem objetivos claros e específicos e é omisso na

justificação das entidades e quantidades de recursos a alocar ao cidadão apoiado, na

indicação de objetivos mensuráveis e tem em falta a verificação de execução de apoios

dados. Por isso, aquele Regulamento tem de ter um compromisso por parte de cada

associação em executar eficazmente os recursos fornecidos pela autarquia. Para além de

que devem procurar mais independência financeira dos apoios públicos, com as próprias

Autarquias a promovê-la através de um prémio a ceder por cada euro coletado pela

associação. Também o apoio não deve de ser apenas monetário, poderá ser publicitário,

com cedências de espaços e/ou apoio administrativo

Pelo exposto o MPT irá votar contra aquele Regulamento

- INTERPELAçÃO A MESA:
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-- A Senhora Deputada MunicipalAndreia Drumond Gaetano, do PS, entregou à Mesa

uma proposta de alteração ao artigo décimo do regulamento, que espera vir a ser aprovada.

-- A Senhora Deputada Municipal Luísa Maria Soeiro Marinho Antunes Paolinelli, do

PS, explanou a proposta entregue à Mesa: "Sublinhando a importância deste Regulamento

numa área essencial no âmbito do empreendedorismo, do desporto, das áreas sociais, das

artes e da cultura, também nos seus serviços à comunidade, nós entregamos esta Proposta

de Alteração do artigo 10o, porque a ponderação que aqui é considerada, que tem a ver

com os critérios a associações e clubes na área do desporto que tenham jovens ate 15

anos, aquilo que nós estamos a propor é que seja para todas as áreas. lsto é, não

considerar apenas o desporto, já que as áreas da cultura e as áreas das artes não podem

continuar a serem discriminadas em relação às outras, principalmente porque elas também

são áreas que exigem muitos custos, partes das associações sejam por exemplo relativas

a instrumentos na área da música, seja também nas deslocações. Por isso, consideramos

que se não fizermos esta alteração acabamos por perder a oportunidade de incluir uma

valiosa modificação que vai incluir e vai beneficiar o empreendedorismo, o associativismo,

os serviços à comunidade nestas áreas da cultura e das artes que são tão essenciais aos

jovens. Como tal, é nesse sentido que devíamos fazer este pedido de alteração. Deixamos

também uma sugestão que achamos também importante, fazer também um regulamento

que inclua o apoio a entidades individuais, porque no passado tivemos várias propostas de

entidades individuais que apresentaram projetos extremamente valiosos, aliás áreas em

que as pessoas trabalham menos em termos de beneficiação, mas também têm trabalhos

válidos em termos pessoais ou não têm estatuto de associativismo, mas que fazem um

trabalho extremamente importante. Lembro as áreas da literatura, do teatro, etc., em que

há pessoas que de facto desenvolvem o seu trabalho mais individualmente e também

outras áreas de empreendedorismo que são importantes nas áreas da cultura. Este
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regulamento é bastante válido e por isso penso que aquilo que nós trazemos é uma

melhoria e uma mais valia para ele."-

-- O Senhor Presidente da Câmara, relativamente à alteração apresentada, considera

que não faz sentido colocá-la à votação, porque julga que estão afalar de coisas diferentes,

pois no artigo décimo, na área desportiva, quiseram separar especificamente aquilo que é

desporto amador daquilo que é um desporto federado, visto os quinze anos ser a idade

limite do amadorismo. Enquanto que os projetos culturais são em função do projeto cultural

e não da idade do seu componente

Contudo, registou aquela preocupação que podem melhorar em algumas áreas, como nos

aspetos culturais ou em outras coisas

--- A Senhora Deputada Municipal Luísa Maria Soeiro Marinho Antunes Paolinelli, do

PS, replicou que consideram ser de retirar a parte que identifica o desporto para deixar o

Regulamento mais aberto a todas as associações de todas as áreas.-

--- O Senhor Deputado Municipal Alexandre Miguel Garvalho Silva, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, interpelou a Mesa para que face ao esclarecimento do Senhor

Presidente da Câmara e à ausência da norma regimental na proposta, esta não seja aceite.

--- O Senhor Presidente da Assembleia, disse considerar o esclarecimento do Senhor

Presidente da Câmara suficiente para continuarem com o ponto em apreço, sem incluir a

alteração proposta.- ----------------.

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

aquilo que diz a Lei e o Regimento daquela Assembleia, é que quando existe uma proposta

de alteração a um diploma que está em discussão, essa proposta de alteração é votada em

primeiro lugar e depois é colocado à votação o documento em apreço

Assim, colocada à votação a Proposta de alteração ao artigo décimo do

Regutamento de Atribuição de Apoios ao Associativismo - versão final, apresentada
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pelo Grupo Municipal do PS, não foi aprovada com vinte e seis votos contra, sendo vinte

e cinco votos da Coligação Funchal Sempre à Frente e um voto do Deputado Municipal

lndependente Luís Filipe de Sá Vieira. 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.

--- O Senhor Presidente da Gâmara, para esclarecer o sentido de voto da Coligação

Funchal Sempre à Frente, disse que embora entenda e perceba o objeto que estava a ser

solicitado, irão manter o Regulamento da forma como está, porque se retirarem a palavra

"Clubes Desportivos" no ponto cinco, o ponto seis teria também de ser corrigido o que

levaria a uma situação complicada. Contudo, assume o compromisso que nos projetos de

ordem cultural, no critério material e quantitativo analisados, seja permitida uma majoração

interna.

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Ponto Seis - Regulamento

de Atribuição de Apoios ao Associativismo - versão final, ao abrigo do disposto na

al. g) do no I do art.o 25o da Lei no 7512013, de 12109, sendo aprovado por maioria 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 da

CDU, um voto do Deputado Municipal lndependente, Luís Filipe de Sá Vieira e uma

abstenção do MPT

- DECLARAçOES DE VOTO:

-- O Senhor Deputado MunicipalValter Freitas Rodrigues, do MPT, declarou que votou

contra aquele programa, porque, tal como havia prometido o Senhor Presidente da Câmara

do Funchal, Dr. Pedro Calado, não tem objetivos de combater a subsidiodependência, nem

de olhar para as associações e para os jovens de modo a contribuírem com projetos que

tributem algo para o Funchal
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-- A Senhora Deputada Municipal Luísa Maria Soeiro Marinho Antunes Paolinelli, do

PS, declarou que votaram a favor, mas consideram que não aceitando aquela proposta de

alteração, perderam a oportunidade de já incluir uma valiosa modificação que beneficiaria

em muito o empreendedorismo, as artes, a promoção da cultura e a formação das camadas

mais jovens em áreas que muitas vezes, ou são consideradas marginais ou são

consideradas de elite. E que ficam a aguardarque o Senhor Presidente da Câmara de facto,

depois de sensibilizado para aquela matéria, cumpra a decisão que transmitiu, tendo o

especial cuidado para aquelas áreas e associações.

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

que aprovou aquela proposta, tendo em conta que muitas das associações se não fossem

apoiadas não conseguiriam dar continuidade a muitos dos projetos meritórios que tentam

desenvolver. E também por aquele Regulamento ter a possibilidade de chegar a mais

áreas, a mais pessoas, a mais associações e entidades

E não podendo deixar passar em claro a observação feita pelo Senhor Deputado Municipal

Valter Rodrigues, ao colocar na mesma frase a subsidiodependência e o associativismo,

considera inaceitável que entidades que têm um trabalho tão meritório no concelho do

Funchal, tenham sido, infelizmente, através da declaração anterior manchadas na

subsidiodependência

- DEFESA DA HONRA:

-* O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, defendeu que não

olham para pessoas, mas para projetos que têm qualidade para o concelho do Funchal. E

quando falou de subsidiodependência não estava a generalizar como a Senhora Deputada

Municipal Herlanda Amado acabou de o fazer

O que apenas quis referir, é que tem de haver um tutor por cada associação para

observarem se está ou não a cumprir com os projetos
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-- o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Gâmara

para apresentar o Ponto Sete - Regulamento de Apoio ao Comércio Local e à

Restauração - lniciativa "ALAVANCAR" - lnício do procedimento e provação de

diploma, ao abrigo do disposto na al.g) do no I do art.o 25o da Lei no 7512013, de 12109,

que se traslada: "Tal como foi notório e percecionado por nós, fizemos um inquérito no

Balcão do lnvestidor, onde procuramos aferir as dificuldades que os pequenos

comerciantes e os microempresários sentiram, após o período do Covid. O comércio local

e a restauração foram, talvez, as atividades mais prejudicadas com aquilo que se passou

no âmbito do Covid. Com esta proposta nos destacamos cerca de meio milhão de euros

para ajudar as micro e pequenas empresas, sobretudo o comércio local e a restauração no

âmbito da sua atividade, com a atribuição de uma verba de 250 mil euros por micro projetos

a entidades que tenham um volume de faturação anual inferior a 300 mil euros. Entidades

que naturalmente não estejam inseridos em áreas brutas, superiores a 8 mil m2. Queremos

privilegiar o pequeno comércio de rua que não esteja inserido em grandes superÍícies

comerciais, entidades que tenham um volume de faturação reduzido, premissas essas que

nós com este apoio, que pode ir até 10 mil euros o valor máximo, representando 60% das

despesas ilegíveis, pode beneficiar ou ter uma majoração de 10o/o, se os estabelecimentos

estiverem abertos ao sábado e uma majoração que pode ir até mais 20% se os

estabelecimentos comerciais estiverem abertos sábado e domingo. lsto, porque nós

sentimos e estamos agora a sentir na cidade do Funchal, com a retoma da atividade

turística, que os estabelecimentos comerciais, por vezes, não aproveitam da melhor

maneira o período de circulação de grande turismo que passa nas ruas e, algumas vezes,

ao sábado e ao domingo deparamo-nos com estabelecimentos comerciais encerrados.

Portanto, o objetivo desta premissa é dotar de algum apoio financeiro esses pequenos

empresários, quer no apoio de material à sua operação quer também à promoção da sua
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atividade, apoiar a estrutura no que diz respeito também à contratação de mão de obra e

apoiá-los com uma majoração de 10 a 20o/o, se ficarem com o estabelecimento aberto ao

sábado ou ao domingo. É mais uma verba que nós procuramos introduzir de apoio às

microempresas, ao pequeno comércio local, mas que vai no fundo suavizar as dificuldades

pelas quais passaram no período de Covid. E um apoio a fundo perdido que vai ajudar a

alavancar o comércio e a restauração, com estímulo à modernização e eficiência da sua

atividade e na promoção do espaço.

- PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:------------

--- O Senhor Deputado Municipal William Joel dos Santos Figueira, do PS, questionou

se há alguma previsão de aumentar a verba para abranger mais comerciantes.

Se é possível garantir e ser do conhecimento público, que a primeira pessoa a solicitar

apoio não seja ultrapassada

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

qual é o método de exclusão dos inscritos e se a Câmara irá aumentar a verba disponível

para o Alavancar

--- O Senhor Presidente da Câmara, compreendendo a legítima preocupação no sentido

de proteger a clareza da entrada de projetos, informou que as candidaturas ao serem

apresentadas, obrigatoriamente, por via eletrónica, mediante a submissão de formulário

disponibilizado no site oficial da Câmara, fica salvaguardada qualquer dúvida quanto ao

prczo apresentado

Sobre a natureza do apoio - "ALAVANCAR", aquele é complementar a todas as medidas

de apoio ao comércio local, que se destaca:

- Projeto Reabrir.

- Projeto Superar

- Projeto das Lojas do lnteresse Histórico
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- Concurso das Montras de Natal

- Apoio do Mais Comércio Local

- Concurso de Montras - Funchal em Flor

- Aldeia de Natal

- Festas da Sé

- Altares de São João.-----

- Fórum do Emprego

- INTERVENÇÕES:

O Senhor Deputado Municipal Fábio Dinarte Fernandes Costa Bastos, da

Goligação Funchal Sempre à Frente, "O Grupo Municipal do Funchal Sempre à Frente,

congratula-se com a proposta e iniciativa "ALAVANCAR", apresentada pelo executivo.---

Apos B anos de desgoverno, onde os empresários sentiam-se abandonados, em apenas

pouco mais de 6 meses de trabalho do atual executivo, já foram executadas, mais ajudas

aos empresários que nos últimos B anos

lsto diz bem, e marca uma clara diferença de atuação do atual executivo, em relação ao

seu anterior

Hoje os empresários da nossa cidade, sabem que têm uma Câmara e um executivo de

mãos dadas com o comércio local e com os seus empresários

A Câmara Municipal do Funchal tem mais 250 mil euros para derramar no comércio local.

Depois do sucesso da iniciativa "+Comércio Local", que gerou um volume de negócios

superior a 2 milhões de euros, este executivo traz-nos mais uma excelente iniciativa de

apoio ao comércio local e à restauração, sectores que foram fortemente afetados pela

pandemia e pelo COVID-19

E uma demonstração que este executivo sabe ir ao terreno ouvir os empresários e as

associações empresariais, para sentir quais as maiores dificuldades que os empresários

93



hoje sentem, e poderem colocar no papel e materializar os devidos apoios para dirimir as

dificuldades vividas pelos empresários da nossa cidade.

Este apoio do "ALAVANCAR', consiste em apoiar a modernização e a eficiência do espaço

comercial, quer através do apoio à atividade quer à promoção do mesmo.

Este apoio financeiro assume uma natureza de não reembolsável, correspondente a 600/o

das despesas elegíveis, não podendo ultrapassar o valor total de 10.000€

Uma nota importante, é que o apoio pode ser majorado em mais 10% se o estabelecimento

abrir durante o dia todo de sábado, e em mais 20o/o se essa abertura acontecer no sábado

e domingo, dando assim igualmente outra dinâmica e vitalidade à cidade durante os fins de

semana.

O grupo municipal do Funchal Sempre à Frente vem reforçar a importância que o executivo

deu aos empresários, auscultando os mesmos, e tomando medidas que vão ao encontro

das suas pretensões, numa demonstração clara de respeito e união com os comerciantes.

Este trabalho de proximidade leva à concretização desta iniciativa, que certamente irá

ajudar em muita a alavancar os negócios e o comércio da cidade do Funchal."

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, disse que irá votar

a favor aquela iniciativa, porque é um bom projeto e que é importante para a cidade do

Funchal e para os empresários, que irão beneficiar de uma alavancagem financeira. -----

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou o Ponto Sete - Regulamento de Apoio

ao Gomércio Local e à Restauração lniciativa "ALAVANCAR" lnício do

procedimento e provação de diploma, ao abrigo do disposto na al. g) do no 1 do art.o

25o da Lei no 7512013, de 12109, sendo aprovado por unanimidade com quarenta e um

votos a favor, sendo vinte e cinco votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, nove votos

do PS, três votos do BE, um voto do PDR, um voto do MPT, um voto da CDU e um voto do

Deputado Municipal lndependente Luís Filipe de Sá Vieira.-----
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-- Não esteve presente nesta votação o Deputado Municipal Manuel António Marques

Madama de Sousa Filipe, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, eleito pela

Coligação Funchal Sempre à Frente indicado pelo PPD/PSD e o Deputado Municipal

Joaquim José Batalha de Sousa, do PAN

--- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Gâmara

para apresentar o Ponto Oito - Proposta de Regulamento de Apoio ao Comércio Local,

Serviços e Restauração - "Apoio RE-ABRIR", ão abrigo do disposto na al. g) do no 1

do art.o 25o da Lei no 7512013, de 12109, que expôs que aquela proposta é mais um

investimento que complementa o anteriormente apresentado, no valor de duzentos e

cinquenta mil euros por parte do orçamento munícipal, para ajudar no arrendamento do

espaço comercial, do restaurante ou do escritório, e que também se aplica em despesas

de requalificação ou de modernização do espaço. São verbas que podem corresponder ao

valor de cinquenta por cento do valor da renda mensal, até ao limite de trezentos e setenta

e cinco euros para a comparticipação do valor da renda e do espaço comercial, restaurante

ou escritório, sendo que o apoio terá a duração máxima de seis meses consecutivos até ao

valor máximo de dois mil duzentos e cinquenta euros. Também prevê uma verba máxima

de mil euros, que será concedida mediante a apresentação do comprovativo de algumas

despesas, faturas e recibos que também poderão ser cumuláveis e majoradas até dez ou

quinze por cento, no caso de se comprovar que há criação líquida de postos de trabalho

pelo período mínimo de seis meses

- TNTERVENÇOES:

-- O Senhor Deputado Municipal Sérgio Juvenal de Jesus Abreu, do PS, expôs que

aqueles apoios ao comércio e aos empresários da cidade do Funchal merecem todo o apoio

daquela daquele grupo municipal. Contudo, considera que na ausência de apoios do

Governo Regional, da Secretaria Regional da Economia, a Câmara tem de substituir. E se

95



na eventualidade de ser do Governo Regional, não poderia ir um pouco mais ao longe

princípalmente na capital da Madeira, a Cidade do Funchal

--- O Senhor Deputado Municipal Marco Aurélio da Mata Pereira, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, transmitiu: "O Funchal Sempre à Frente vem ainda apresentar

uma outra proposta para o comércio local, sendo este o apoio RE-ABRIR. O Executivo

camarário lança esta proposta, tendo em vista o superior interesse dos nossos

comerciantes, procurando contribuir efetivamente para a promoção e valorização dos seus

estabelecimentos comerciais, serviços e restauração. E desta forma que estaremos a

estimular diretamente a competitividade dos setores económicos, que trazem um grande

dinamismo à nossa cidade e isso é inegável e é comprovável na nossa Cidade. Este apoio

a Fundo Perdido, como já foi dito anteriormente, dirige-se principalmente a dois eixos

cumulativos. Resultará numa dotação orçamental a rondar os duzentos e cinquenta mil

euros. Sendo que o eíxo número um incide no apoio ao arrendamento, o eixo número dois

refere-se ao prémio RE-ABRIR para aplicar em despesas, por exemplo a nível da

requalificação e de uma organização do espaço comercial. Este apoio ao arrendamento,

concretamente, corresponderá um valor a rondar os cinquenta por cento da renda mensal

desse negócio, sendo que tem como limite um teto orçamental de trezentos e setenta e

cinco euros e a duração máxima do apoio de seis meses consecutivos, que poderá chegar

ao valor máximo de dois mil duzentos e cinquenta euros por estabelecimento. Quanto ao

prémio RE-ABRIR, terá um valor máximo de mil euros e será atribuído subsequentemente

à apresentação de comprovativos de despesa, dando aqui um exemplo prático, o

comerciante poderá apresentar despesas inerentes a obras de requalificação e por exemplo

a aquisição de outros equipamentos. E importante ressalvar que em ambos estes apoios

podem ser majorados em dez por cento no caso de negocios que criem mais do que um

posto de trabalho, e em quinze por cento no caso de negócios que revitalizem o núcleo
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histórico da nossa cidade. E é importante aqui referir que o Balcão do lnvestidor, através

dos seus técnicos, abordou mais de duzentos e quarenta estabelecimentos, mas só teve

resposta destes estabelecimentos comerciais e chegou à conclusão que setenta por cento

destes apresentam grandes dificuldades no que diz respeito ao pagamento das rendas, e

que cinquenta e nove por cento têm sérios problemas logísticos, como por exemplo, a nível

da requalificação dos seus estabelecimentos. Eu não tenho a menor dúvida que estes

apoios servirão para colmatar todas estas necessidades e outras mais que estão

apontadas, e muÍto bem, nesse estudo desenvolvido pelo Balcão do lnvestidor, mas

também torna evidente aquilo que foi referido na última Assembleia Municipal. Permitam-

me reavivar a vossa memória, nós estamos a ter finalmente uma Câmara que não tem

medo de operar na sua plenitude e a procura da plenitude, eu não escolhi este termo por

acaso, a procura, porque ninguém é perfeito, só que não é por termos a noção disso que

não devemos trabalhar para melhorar todos os dias, pois acredito que este Executivo está

a trabalhar nesse sentido e o Balcão do lnvestidor é exemplificativo disso. Nós garantimos

que toda a informação recolhida por esse Balcão foi analisada e que terá uma aplicabilidade

prática, executando políticas estruturais que vão ao encontro da especificidade e de todas

as problemáticas levantadas pelos Técnicos daquele Balcão. E é desta forma que

paralelamente se nós continuarmos assim, estou convicto disto, iremos reforçar a

importância e o compromisso, a motivação e a qualidade do trabalho dos nossos

departamentos, dos nossos serviços e dos nossos funcionários e ao mesmo tempo

fomentaremos ainda mais a capacidade de auscultação, proximidade e de execução deste

--- O Senhor Presidente da Gâmara, começou por reforçar e esclarecer que no inquérito

mencionado na intervenção anterior, foram auscultadas quatro zonas da área comercial do

Funchal, num total de quatrocentos e sete estabelecimentos comerciais. Destes, sessenta
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por cento responderam e cerca de cem são da área de restauração e pronto a vestir. O que

na sua opinião, é um bom exemplo da política de proximidade

Depois respondendo Senhor Deputado Municipal Sérgio Abreu, disse que com muita

honra teve o prazer de estar no Governo Regional durante o período da Pandemia, e que

na Madeira o esforço não foi feito so pelo Governo Regional, mas também pelas

associações sindicais e empresariais, as associações de comércio e outras entidades

estiveram envolvidas num trabalho que foi exemplar a nível nacional, que foi do apoio ao

comerciante. Enquanto que os Municípios da Madeira pouca intervenção teve nas ajudas

económicas e comerciais, porque lhes foram criadas condições bem diferentes daquilo que

aconteceu a nível nacional, pois quem esteve sempre à frente do todo foi o Governo

Regional da Madeira, com linhas de apoio do IDE no valor de mais de cento e trinta e seis

milhões de euros a toda a economia.---:--

Atualmente, o que a Autarquia está a fazer, é tentar chegar a um público alvo que não

consegue chegar a essas linhas de apoio do lDE, porque são microempresários e/ou

empresários em nome individual, que tem por base um grande trabalho feito pelo Balcão

do lnvestidor e pelos técnicos camarários, para ir ao encontro das necessidades dos

empresanos

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, considera o RE-

ABRIR um apoio importante para o concelho do Funchal, para as microempresas e para os

empresários, contudo julga que é pequeno e que devia de ir mais além e ser acessível

também ao nível dos empregados

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Ponto Oito - Proposta de

Regulamento de Apoio ao Comércio Local, Serviços e Restauração - "Apoio RE-

ABRIR", ao abrigo do disposto na al. g) do no 1 do art.o 25o da Lei no 7512013, de í2109,

sendo aprovado por unanimidade com quarenta votos a favor, sendo vinte e cinco votos
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da Coligação Funchal Sempre à Frente, oito votos do PS, três votos do BE, um voto do

PDR, um voto do MPT, um voto da CDU e um voto do Deputado Municipal lndependente

Luís Filipe de Sá Vieira

-- Não estiveram presentes nesta votação os seguintes Deputados Municipais: Manuel

António Marques Madama de Sousa Filipe, Presidente da Junta de Freguesia de São

Pedro, eleito pela Coligação Funchal Sempre à Frente indicado pelo PPD/PSD, Sérgio

Juvenal de Jesus Abreu, do PS e Joaquim José Batalha de Sousa, do PAN.

--- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara

para apresentar o Ponto Nove - Proposta de deliberação da Postura Geral de

Estacionamento Reservado a Moradores no Município do Funchal - Alterações ao

artigo 3o, de acordo com a al.g) do no í do art.o 25" da Lei no 7512013, de í2109, que

transmitiu que aquela proposta propõe a simplificação e desburocratização do pedido de

cartão de morador.

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Ponto Nove - Proposta de

deliberação da Postura Geral de Estacionamento Reservado a Moradores no

Município do Funchal- Alterações ao artigo 30, de acordo com a al. g) do no 1 do art."

25o da Lei no 7512013, de 12109, sendo aprovado por unanimidade 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 PDR, um voto do MPT, um voto da CDU e um voto do

Deputado Municipal lndependente Luís Filipe de Sá Vieira

--- Não estiveram presentes nesta votação os seguintes Deputados Municipais: Manuel

Antonio Marques Madama de Sousa Filipe, Presidente da Junta de Freguesia de São

Pedro, eleito pela Coligação Funchal Sempre à Frente indicado pelo PPD/PSD, Marco

António Nunes Dias, eleito pela Coligação Funchal Sempre à Frente, indicado pelo CDS-

PP e Joaquim José Batalha de Sousa, do PAN
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-- O Senhor Presidente da.Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Gâmara

para apresentar o Ponto Dez - Listas para Nomeação de Juízes Sociais - biénio

202212023, de acordo com o disposto no art.o 36o do Decreto-Lei 156178, de 30/06.

Começou por dizer que como está definido legalmente, os juízes sociais exercem funções

na proteção de crianças e jovens em perigo. Sendo que aquele diploma prevê que aquele

recrutamento é da competência de cada Município com sede em cada Tribunal, pa'a a

organização das candidaturas e a elaboração da lista de cidadãos. O Município do Funchal

ouviu as diferentes entidades, quer públicas quer privadas e dessa forma constitui a lista

dos Juízes Sociais para dois mil e vinte e dois / dois mil e vinte e três

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Ponto Dez - Listas para

Nomeação de Juízes Sociais - biénio 202212023, de acordo com o disposto no art.o

36o do Decreto-Lei 156/78, de 30/06, sendo aprovado por unanimidade com quarenta

votos a favor, sendo vinte e cinco votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, oito votos

do PS, três votos do BE, um voto do PDR, um voto do MPT, um voto da CDU e um voto do

Deputado Municipal lndependente Luís Filipe de Sá Vieira

-- Não estiveram presentes nesta votação os seguintes Deputados Municipais: Manuel

Antonio Marques Madama de Sousa Filipe, Presidente da Junta de Freguesia de São

Pedro, eleito pela Coligação Funchal Sempre à Frente, indicado pelo PPD/PSD, Sérgio

Juvenal de Jesus Abreu, do PS e Joaquim José Batalha de Sousa, do PAN

-- Nada mais havendo a tratar nesta reunião, sendo dezasseis horas e trinta 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.
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--- O Presidente da Assembleia,
,-2 Ì#-

--- O Primeiro Secretário,

>-\\?é-<^

rh"

--- A Segunda Secretaria,

-: Nelia Maria Jardim dos Santos Gonçalves, Assistente Técnica,
I
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