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-----------------------------ATA NÚMERO 32/2015------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM DEZ DE SETEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

QUINZE.----------------------------------------------------------------------- 

----------Aos dez dias do mês de setembro do ano dois mil e quinze, 

nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Município e Sala de 

Reuniões, reuniu a Câmara Municipal, pelas dez horas, sob a 

Presidência do Senhor Vereador Domingos Manuel Martins 

Rodrigues, estando presentes os Senhores Vereadores: Bruno 

Miguel Camacho Pereira, José Manuel de Sousa Rodrigues, Maria 

Madalena Caetano Sacramento Nunes, Vanda Maria de Fátima 

Sousa de França Correia de Jesus, Miguel Sérgio Camacho Silva 

Gouveia, Artur Alberto Fernandes Andrade e João José Nascimento 

Rodrigues. A secretariar esteve presente Catarina Isabel Sousa 

Pereira, Chefe de Divisão de Atendimento e Administração.---------- 

------Verificado o quórum, o Senhor Vereador que presidiu declarou 

aberta a reunião.------------------------------------------------------------- 

---Presentes, ainda, o Senhor João José Sales Correia, que 

substitui, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 78º e 79º 

da Lei número 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei 

número 5-A/2002, de 11 de janeiro, o Senhor Vereador Paulo 

Alexandre de Atouguia Aveiro, do PSD, bem como a Senhora Alicia 

Maria Faria Abreu, da Mudança, que preenche, ao abrigo da 

mesma disposição legal, a vaga ocorrida nesta reunião pela 

ausência do Senhor Presidente.--------------------------------------------
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---Além dos acima referidos, estiveram presentes nesta reunião o 

Chefe de Gabinete, Miguel Iglésias, e os Adjuntos da Vereação,  

João Beja e Sandra Silva.--------------------------------------------------- 

AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estar presente a Senhora Vice-

Presidente, Idalina Perestrelo Luís, cuja falta foi justificada pelo 

Senhor Presidente.----------------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada 

a leitura da ata da reunião anterior a qual, previamente distribuída 

em minuta aos Senhores Vereadores, foi aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------- 

--------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA----------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - O Senhor Vereador Domingos 

Rodrigues, da Mudança, iniciando este período, referiu-se à 

“Semana da Mobilidade”, que decorre entre os dias dezasseis e 

vinte e dois do corrente mês. Disse estarem incluídas atividades de 

sensibilização, de caráter lúdico e educativo, sendo algumas 

permanentes, como a criação de mais estacionamentos para 

veículos de duas rodas, fora dos passeios, o encerramento de 

algumas ruas à circulação automóvel bem como a criação, 

nalgumas artérias, da “bike box” e do “kiss and ride” (ex: junto ao 

Colégio de Santa Teresinha). -----------------------------------------------

------ - Fazendo a sua intervenção, o Senhor Vereador Bruno 

Pereira, do PSD, solicitou a colaboração da Autarquia no sentido 

da colocação duma paragem de autocarro no Caminho da 

Lombada, próximo ao Largo das Babosas, sendo este um caso 
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excecional uma vez que se trata de um casal idoso, sem viatura, 

com dificuldades de locomoção e que foram afetados pelo temporal 

de vinte de Fevereiro. Disse existir um pedido, por parte da Junta 

de Freguesia do Monte, que foi recusado, pelo facto de haver uma 

paragem a cerca de trezentos metros do referido Largo.---------------

------Continuando, este mesmo Vereador, alertou para o problema 

existente nos terrenos a sul do Hospital dos Marmeleiros, 

nomeadamente a deposição de lixos e utilização por parte de 

toxicodependentes.-----------------------------------------------------------

------ - Usando da palavra, a Senhora Vereadora Vanda de Jesus, 

do PSD, pediu a atenção da Câmara para a existência de dois 

tanques de rega, inativos, num terreno particular, acima da bomba 

de gasolina da via rápida, junto ao Jardim Botânico, no Caminho 

do Meio, que poderá representar um foco de reprodução para os 

mosquitos.---------------------------------------------------------------------

---O Senhor Vereador Miguel Gouveia, da Mudança, esclareceu que 

segundo o mapeamento das zonas ativas de mosquitos este local 

encontra-se como negativo.-------------------------------------------------

------Prosseguindo na sua intervenção, a Senhora Vereadora Vanda 

de Jesus, do PSD, e na sequência de um incêndio, ocorrido na 

passada semana, numa casa devoluta, provocado por pessoas 

desconhecidas, questionou se o Executivo possui medidas para 

reprimir estas situações.----------------------------------------------------

---Respondendo, o Senhor Vereador Miguel Gouveia, da Mudança 

explicou, no que diz respeito à parte financeira, existir o 
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agravamento do IMI para os prédios em ruína, e ao 

emparedamento, por parte da Autarquia, quando o proprietário 

não o faz.----------------------------------------------------------------------

------Por último, a Senhora Vereadora, Vanda de Jesus, questionou 

o Executivo, sobre a existência dum Conselho Municipal Artístico, 

ao que a Senhora Vereadora Madalena Nunes, da Mudança, 

respondeu que formalmente não existe.----------------------------------

------ - Usando da palavra o Senhor Vereador João Rodrigues, do 

PSD, informou que no passeio da Rua Padre Gonçalves da Câmara, 

existe uma tampa de água danificada, representando um perigo 

para os transeuntes.---------------------------------------------------------

------Continuando chamou a atenção, para o mau posicionamento 

dum espelho parabólico, existente no cruzamento entre o Caminho 

do Palheiro e a Rua Conde Carvalhal.------------------------------------ 

------ - Intervindo, o Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, do 

CDS/PP, questionou sobre o ponto de situação do protocolo 

celebrado entre a Autarquia e a SPAD - Sociedade Protetora dos 

Animais Domésticos, relativo ao canil.------------------------------------

---Relativamente a esta questão, a Senhora Vereadora Madalena 

Nunes, da Mudança, esclareceu que a Senhora Vice-Presidente, 

Idalina Perestrelo, tem agendada uma reunião logo que seja 

oportuno.----------------------------------------------------------------------

------Ainda no uso da palavra, o Senhor Vereador José Manuel 

Rodrigues, do CDS/PP, e acerca do incêndio ocorrido na Zona 

Velha da Cidade, questionou sobre a acessibilidade dos meios de 
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socorro bem como a necessidade de remoção de alguns 

obstáculos.--------------------------------------------------------------------

---Respondendo, o Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da 

Mudança, informou que não foi reportada qualquer dificuldade nas 

acessibilidades dos meios de socorro mas que irá mandar averiguar 

a situação.---------------------------------------------------------------------

------Mantendo-se no uso da palavra, o Senhor Vereador José 

Manuel Rodrigues, do CDS/PP, questionou acerca do possível 

encerramento da Rua Dr. Fernão de Ornelas e que estudos existem 

ao que o Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da Mudança, 

afirmou que já foram realizados estudos sobre o encerramento total 

ou parcial, sendo que o ideal seria fazer a obra financiada, com o 

pavimento elevado e com mobiliário urbano adequado. “Estão 

ainda a ser estudadas várias opções, porque temos consciência de 

alguns constrangimentos que possam surgir, principalmente no 

que se refere ao abastecimento aos supermercados e eventual 

alteração das cargas e descargas, muito embora todos os 

comerciantes estejam a ser auscultados sobre este assunto”, 

acrescentou.-------------------------------------------------------------------

---O Senhor Vereador Miguel Gouveia, da Mudança, e em relação a 

este assunto, informou que, em paralelo, o Departamento de 

Economia e Cultura, no âmbito da revitalização do comércio, está a 

desenvolver inquéritos a fim de analisar as necessidades mais 

prementes dos comerciantes daquela zona.------------------------------

------Seguidamente, o Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, do 
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CDS/PP, voltou a referir a situação de uma moradia, cujas obras 

se encontram paradas há algum tempo, na Estrada Monumental, 

junto ao Hotel Girassol, ao que o Senhor Vereador Domingos 

Rodrigues, da Mudança, disse que mandaria os serviços averiguar 

a situação.---------------------------------------------------------------------

------Finalizando a sua intervenção, o Senhor Vereador do CDS/PP, 

José Manuel Rodrigues, alertou para a situação duma tampa de 

adufa, danificada, na Rua da Praia, oferecendo perigo aos 

transeuntes.-------------------------------------------------------------------

------ - Interveio, por fim, o Senhor Vereador João Rodrigues, do 

PSD, relembrando que ainda aguarda a consulta do processo 

relativo ao PDM.--------------------------------------------------------------  

--------------------------------ORDEM DO DIA------------------------------

---Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem do dia 

e pela sequência nela prevista:--------------------------------------------- 

1 – REGULAMENTO:--------------------------------------------------------

------ - Projeto de Regulamento de Apoio à Natalidade e à 

Família – versão final: - A Senhora Vereadora Madalena Nunes, 

da Mudança, fez a apresentação do projeto de Regulamento de 

Apoio à Natalidade e à Família, que foi submetido a apreciação 

pública.------------------------------------------------------------------------ 

------Usando da palavra, a Senhora Vereadora Vanda de Jesus, 

disse que o PSD, e apesar de lamentar que tenha decorrido tanto 

tempo desde o início da divulgação do projeto, apresentado pelo 

próprio PSD a trinta de outubro de dois mil e catorze, congratula-
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se pelo facto do Regulamento ter sido criado e com melhorias 

efetuadas, referido que os contributos provenientes dos Serviços da 

Câmara vieram clarificar algumas situações, acreditando que estes 

irão ajudar na operacionalização dos próprios serviços.---------------

---No entanto disse ainda persistirem algumas dúvidas, já 

expressas por escrito, e mencionadas na reunião de quatro de 

junho, dando como exemplo, os seguintes pontos: “Em relação ao 

artigo quarto “Rendimentos”, foi sugerido que o ponto um deveria 

voltar à proposta inicial, ou seja: “Para efeitos de apuramento do 

valor, será considerado o rendimento mensal, referido na alínea iv) 

do artigo anterior”, e depois os seguintes pontos; no artigo sétimo 

“Dotação Orçamental”, no ponto dois, onde se refere que “As 

candidaturas são encerradas quando a dotação orçamental ficar 

esgotada”, considera-se que esta questão da limitação da dotação, 

não faz sentido, já que limitar o apoio às famílias e às crianças, 

pelo facto da dotação orçamental prevista ter sido esgotada, é 

correr o risco de uns serem apoiados e outros não, criando aqui 

desigualdades, daí o PSD ter expresso, por escrito, na reunião de 

quatro de junho, que “em relação à subvenção à natalidade o 

pedido deveria transitar para janeiro do ano seguinte com vista ao 

apoio ser atribuído logo no início do ano”, sugerindo, nesse 

sentido, uma outra redação, ou seja: “Quando a dotação 

orçamental ficar esgotada, as candidaturas transitam para janeiro 

do ano seguinte”. No artigo nono “Pagamentos dos Apoios”, 

considera que faz sentido o pagamento ser através do IBAN ou 
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nalguns casos em numerário.----------------------------------------------

---Quanto ao cartão eletrónico, disse esperar que não aconteça o 

mesmo com os Cartões dos Medicamentos, referindo ser 

importante avaliar os custos de um procedimento e de outro.--------

---Questionou, por fim, qual o tempo previsto para a abertura das 

candidaturas. ----------------------------------------------------------------

------Por sua vez, o Senhor Vereador do CDS/PP, José Manuel 

Rodrigues, disse congratular-se, igualmente, pela criação deste 

Regulamento importante para a cidade, opinando, no entanto, que 

esta matéria, deveria envolver todos os poderes estaduais.----------- 

------O Senhor Vereador Artur Andrade, da CDU, usando da 

palavra, referiu: “O problema da redução da natalidade resulta, em 

primeiro lugar, de políticas que tem imposto sacrifícios às famílias 

com o aumento do desemprego e a baixa significativa dos 

rendimentos. Políticas nas quais têm particular responsabilidades 

o atual governo PSD/CDS, mas também o anterior do Partido 

Socialista. Não é possível pedir aos jovens casais que tenham mais 

filhos quando não têm perspetivas de futuro, porque estão 

desempregados ou em situação de trabalho precário. A questão da 

natalidade é um problema de políticas de Estado que em primeiro 

lugar deveria ser resolvido pelos Governos da República e não pelo 

Poder Local. Não me parece que estes apoios possam traduzir-se 

num aumento da natalidade. É certo que é um apoio às famílias, 

mas neste respeito o facto de ter como referência o salário bruto 

dos agregados familiares parece-nos que distorce a realidade, uma 
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vez que, em consequência dos impostos o rendimento líquido é 

bem inferior e o que deve ser tomado em consideração é o que as 

pessoas efetivamente recebem”.-------------------------------------------- 

--- - Colocado à votação, foi deliberado, por maioria, com a 

abstenção da CDU, aprovar a versão final, com alteração do 

número dois do artigo sétimo, e submeter à Assembleia Municipal, 

nos termos e para os efeitos do disposto na alínea k) do número 

um do artigo trinta e três, e alínea g) do número um do artigo vinte 

e cinco do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 

Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de 

dezanove/setembro. O mencionado diploma fica a fazer parte 

integrante desta ata como anexo (A).-------------------------------------- 

------Declaração de Voto da CDU: “A CDU abstém-se, reservando 

a sua posição final para Assembleia Municipal”.------------------------ 

2 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:------------------------------------------

------ - Prestação de Serviços de “Colocação de mupis alusivos 

à Semana Europeia da Mobilidade” – parecer prévio: - Foi 

deliberado, por maioria, com abstenção do PSD, na presença do 

processo respetivo, dar parecer prévio favorável ao procedimento 

mencionado em título, a celebrar com Publifunchal – Sociedade de 

Publicidade, Lda., no valor de € 6.700,00 (seis mil e setecentos 

euros).-------------------------------------------------------------------------- 

------Declaração de Voto do PSD – “O PSD abstém-se não contra 

a publicitação, mas pela utilização sistemática de ajuste direto a 

um só agente”.----------------------------------------------------------------
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3 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA/ISENÇÃO DE TAXAS:-------------

------ - Paróquia da Nazaré: - A pedido da Paróquia da Nazaré 

(proc.º 35154/15), a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar a colocação de oitenta (80) mastros, com isenção do 

pagamento de taxas, por ocasião da realização das festas de Nossa 

Senhora da Nazaré e do Santíssimo Sacramento, nos termos da 

informação da Divisão de Mobilidade e Trânsito (refª 

1178/DMT/2015).----------------------------------------------------------- 

4 – PROPOSTAS DA VEREAÇÃO:-----------------------------------------

------ - Proposta de deliberação do CDS/PP, intitulado 

“Gabinete de Apoio ao Emigrante”: - Submetida pelo seu 

proponente, foi presente e aprovada, por unanimidade, a proposta 

de deliberação relativa ao assunto mencionado em título, que 

abaixo se transcreve:--------------------------------------------------------

---“Nos últimos 12 anos, 95 municípios de Portugal criaram o 

Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE). O Funchal criou um GAE 

em outubro de 2009. A ideia é criar nos balcões de atendimento 

dos municípios mais uma oferta de serviço com a valência de apoio 

aos emigrantes, em vários domínios como vistos, renovação e 

emissão de documentos, licenças, oportunidades de investimento, 

informações detalhadas sobre incentivos financeiros disponíveis, 

isenções fiscais, etc. Uma estrutura desta natureza ganha maior 

importância quando se assiste, no Funchal e noutros concelhos, a 

uma nova vaga de emigração, agora para países da Europa. O GAE 

é assegurado por pessoas que recebem formação específica, com o 
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apoio da Secretaria de Estados das Comunidades, a fim de 

garantirem a qualidade e a fiabilidade das informações e apoios 

prestados. A Região Autónoma da Madeira é das parcelas do país 

com um dos maiores fluxos de emigração, que se encontra 

espalhado por vários países como Venezuela, África do Sul, 

Austrália, Inglaterra e Ilhas do Canal, em maior escala, mas 

também Brasil, Canadá, Estados Unidos da América e França. É 

por isso da mais elementar importância estabelecer pontes e laços 

de união entre os que partem à procura de melhores oportunidades 

de vida e a terra-mãe, mantendo uma ligação cultural que favorece 

a projeção da Madeira no mundo e, ao mesmo tempo, dignifica o 

trabalho de grande mérito que é desenvolvido pelas comunidades 

madeirenses nos países de acolhimento. Além do apoio, da 

promoção da língua e cultura e dos aspetos sociais, as 

comunidades emigrantes são nos dias de hoje um verdadeiro 

retrato do país de origem, fatores que podem e devem influenciar 

as oportunidades de investimento, quer para os emigrantes quer 

para os naturais dos países de acolhimento. Nesse sentido, o GAE 

pode vir a ter um papel decisivo na captação de novos projetos e 

ideias para cada município. A verdade é que o Município do 

Funchal nunca subscreveu o Acordo de Cooperação com a Direção-

Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 

(DGACCP) conforme resulta do espírito da iniciativa. Para além 

disso o GAE é desconhecido da maioria dos emigrantes 

funchalenses. Assim, a Câmara delibera: 1. Redinamizar o 
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Gabinete de Apoio ao Emigrante criado em 2009, dotando-o dos 

meios humanos e técnicos necessários à prossecução dos seus 

objetivos; 2. Desencadear os mecanismos necessários ao 

estabelecimento de um protocolo de colaboração entre o Município 

do Funchal e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das 

Comunidades Portuguesas e com os Serviços do Governo 

Regional”.---------------------------------------------------------------------- 

5 – URBANISMO:-------------------------------------------------------------

------5.1 – Obras Particulares: (O processo agendado sob o 

número 287, foi retirado).--------------------------------------------------- 

---O Senhor Vereador Artur Andrade, da CDU, não participou na 

discussão e votação dos processos que fazem parte do ponto que se 

segue “Pessoal”.-------------------------------------------------------------- 

6 – PESSOAL:-----------------------------------------------------------------

------6.1 – Processos Disciplinares: - Em face do processo 

disciplinar (nº 11/2015), instaurado a José Duarte Mendes Costa, 

Assistente Operacional, (Motorista de Ligeiros), a exercer funções 

na Divisão de Gestão de Frota do Departamento de Infraestruturas 

e Equipamentos, por falta de isenção e zelo, a Câmara deliberou, 

por maioria, com abstenção do PSD e CDU, mediante escrutínio 

secreto, aplicar a pena de quarenta (40) dias de suspensão, 

suspensa por dois anos, nos termos e com os fundamentos do 

relatório final.-----------------------------------------------------------------

------ - Relativamente ao processo disciplinar (nº 13/2015), 

instaurado a Carlos Alberto Vieira Martins, Assistente Operacional 
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(Motorista de Pesados) a exercer funções na Divisão de Gestão de 

Frota do Departamento de Infraestruturas e Equipamentos, por 

falta de zelo, a Câmara deliberou, por maioria, com abstenção da 

CDU, mediante escrutínio secreto, aplicar a pena de multa, no 

valor de € 97,00 (noventa e sete euros), suspensa por um ano, 

nostermos e com os fundamentos do relatório final.------------------- 

---Adenda (nº 4 do artigo 11º. do Regimento das Reuniões da 

CMF). --------------------------------------------------------------------------

7 – MERCADOS MUNICIPAIS:--------------------------------------------- 

------ - Atribuição do direito de exploração da banca número 

16 do Mercado dos Lavradores – aprovação da minuta do 

contrato: - Foi aprovada, por unanimidade, a minuta do contrato 

a celebrar com Orlando José Rodrigues de Andrade, na qualidade 

de representante da sociedade “Fascínio & Rigor – Comércio a 

Retalho de Peixe, Unipessoal, Lda”, adjudicatário da banca número 

dezasseis do Mercado dos Lavradores, pelo valor de € 105,00 (cento 

e cinco euros).----------------------------------------------------------------- 

------ - Atribuição do direito de exploração da loja número 21 

do Mercado da Penteada – aprovação da minuta do contrato: - 

Foi unanimemente aprovada, a minuta do contrato a celebrar com 

Albertina do Patrocínio Gonçalves Pereira, adjudicatária da loja 

número vinte e um do Mercado da Penteada, pelo valor de € 

219,90 (duzentos e dezanove euros e noventa cêntimos).-------------  

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Vereador que presidiu, deu por encerrada a reunião às doze horas 
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e cinquenta minutos.-------------------------------------------------------- 

De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu, 

Chefe de Divisão de Atendimento e Administração, na qualidade de 

Secretária, a redigi e subscrevo.------------------------------------------- 
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