-----------------------------ATA NÚMERO 13/2016------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM CINCO DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E
DEZASSEIS.---------------------------------------------------------------------------Aos cinco dias do mês de abril do ano dois mil e dezasseis,
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 Presidente, Paulo Alexandre Nascimento
Cafôfo, estando presentes os Senhores Vereadores: Bruno Miguel
Camacho Pereira, Domingos Manuel Martins Rodrigues, Paulo
Alexandre de Atouguia Aveiro, 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 e João José Nascimento Rodrigues. A secretariar
esteve presente Catarina Isabel Sousa Pereira, Chefe de Divisão de
Atendimento e Administração.-----------------------------------------------Presentes, ainda, o Senhor Énio Vieira Martins, 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 5A/2002, de 11 de janeiro, o Senhor Vereador Artur Alberto
Fernandes Andrade, da CDU, 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 da
Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo Luis.-------------------------Além dos acima referidos, estiveram também presentes a

Adjunta da Presidência, Andreia Caetano e os Adjuntos da
Vereação, João Beja, Sandra Silva, Énio Câmara e Mabely
Moreira.-----------------------------------------------------------------------------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------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: - Iniciando este período o Senhor
Presidente, e a propósito das declarações prestadas à comunicação
social, pelo Senhor Vereador Paulo Atouguia, do PSD, sobre a
ETAR do Funchal deu a palavra ao Senhor Vereador Miguel
Gouveia, da Mudança, que afirmou refutar as acusações ao
Executivo quanto a esta matéria. “As atas são públicas e o tema já
foi debatido em várias reuniões de Câmara, sendo que antes do
assunto se tornar público foi dado a conhecer a todas as entidades
competentes de forma transparente”, frisou.--------------------------------- - Sobre este assunto, o Senhor Vereador Paulo Atouguia, do
PSD,

referiu

que

qualquer

acusação

proferida

não

esteve

relacionada com a gestão do processo por parte do Executivo, mas
sim com a iniciativa de, numa matéria sensível e complexa,
apresentar

publicamente

localização

que

ainda

como
não

definitiva

está

tomada,

uma
e

decisão
que

de

deveria

desejavelmente ser consensual, politizando assim um processo que
deveria ser sobretudo de avaliação técnica, agravando-se o risco de
penalização pelas entidades comunitárias por atraso no processo.-------Intervindo, novamente, o Senhor Vereador Miguel Gouveia, da
Mudança, informou, também, que não foi intenção do Executivo
em tornar a questão pública.----------------------------------------------------Retomando a palavra, o Senhor Presidente, e relativamente à
receção de algumas infraestruturas por parte do Governo Regional,
deu, de novo, a palavra ao Senhor Vereador Miguel Gouveia, da
Mudança, que prestou esclarecimentos a toda a Vereação sobre o
processo de entrega de algumas infraestruturas conexas ao
processo de transferência de algumas estradas, “regionalizadas”
pelo anterior Governo, nomeadamente de espaços verdes, no troço
terminal da Ribeira de São João, com os respetivos sistemas de
rega e sinalização rodoviária, salientando que, entretanto, fora
pedido aos serviços competentes que as referidas infraestruturas
fossem objeto de análise por forma a se proceder ao auto de
receção em conformidade, tendo a Câmara dado conhecimento à
Direção Regional do Equipamento Social e Conservação deste
procedimento. Devido ao curto espaço de tempo, e sem aviso prévio
desta situação, a Autarquia está já a tentar reabilitar o máximo
possível, atendendo à proximidade da Festa da Flor, quer ao nível
de aquisição de plantas quer ao nível da reabilitação de alguns
sistemas de rega que já foram detetados e que não estão a
funcionar corretamente.-----------------------------------------------------

------O Senhor Presidente deu a palavra à Senhora Vereadora
Madalena Nunes, da Mudança, que prestou informação sobre a
realização de duas conferências, sendo uma na sexta-feira, dia oito
do corrente mês, intitulada “O Alheamento dos Jovens na sua
Participação Politica. Será uma Verdade?” e outra no dia dezanove,
no Teatro Municipal Baltazar Dias, sobre educação intitulada
“Desafiar a escola”.----------------------------------------------------------------Usando da palavra, o Senhor Vereador Bruno Pereira, do PSD,
e relativamente ao novo regime jurídico do Serviço Público de
Transporte de Passageiros, questionou a posição da Autarquia, ao
que o Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da Mudança, referiu
existirem

algumas

questões

importantes

para

regulamentar,

nomeadamente, o financiamento, sendo que este regime ainda não
fora adaptado à Região, pelo que as hipotéticas autoridades de
transportes, como a Autarquia do Funchal, não têm ainda as suas
competências estabelecidas nem estão clarificadas as questões
relacionadas com o financiamento.------------------------------------------Acrescentou, ainda: “A Autarquia tem a intenção de se constituir
como autoridade de transporte encontrando-se em conversações
com Governo, mas, neste momento, é necessário sabermos quais
as competências da Câmara, que não estão ainda definidas pela
falta de adaptação legislativa regional desta lei, assim como a
questão do financiamento”.------------------------------------------------------ - Sobre esta questão, o Senhor Vereador Bruno Pereira, do
PSD, ressalvou o facto de algumas carreiras terem o seu

licenciamento administrativo a caducar, tendo o Senhor Vereador
Miguel Gouveia, da Mudança, respondido que, efetivamente,
algumas já caducaram mas não deixaram de se realizar. “Quando
se fala em adaptação ao contexto regional, nunca existiu este
modelo porque houve sempre um operador único, cujo montante
da concessão era calculado com base na análise financeira da
empresa”, acrescentou.-----------------------------------------------------------Prosseguindo, o Senhor Vereador Bruno Pereira, do PSD,
disse que esta diretiva já não era recente, no sentido de evitar o
monopólio destes serviços, mas a única forma de subsidiar os
transportes era através do serviço público havendo um conjunto de
linhas que só existirá se houver aquela subsidiação.----------------------- - Intervindo, o Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da
Mudança, referiu a existência de dois princípios subjacentes nesta
legislação, a da liberalização controlada e a descentralização.------------- - Usando da palavra, o Senhor Vereador José Manuel
Rodrigues, do CDS/PP, e relativamente ao facto de na placa de
inauguração do Complexo Balnear do Lido, apenas constar a data
de vinte e dois de março, sugeriu que fosse criada uma placa
informativa com uma síntese histórica daquele Complexo, desde a
sua construção.--------------------------------------------------------------------Em relação a esta questão, o Senhor Presidente esclareceu: “O
atual Executivo tem dado a maior importância ao referido
Complexo Balnear, desde vídeos com testemunhos a um vídeo
institucional, assim como suplementos impressos num diário

regional que focam a história desde a sua construção, em mil
novecentos e trinta e dois, até às fotografias que, neste momento,
estão nos espaços comerciais a concessionar. Está previsto,
igualmente, pela Frente MarFunchal, um espaço memória, junto à
bilheteira, na promenade”.-------------------------------------------------------Continuando a sua intervenção, o Senhor Vereador José
Manuel Rodrigues, do CDS/PP, questionou o Executivo acerca do
abandono do projeto de ampliação da ciclovia, tendo o Senhor
Presidente respondido que o mesmo não fora abandonado.---------------- - Por sua vez, o Senhor Vereador Miguel Gouveia, da
Mudança, acrescentou que o projeto inicial, tal como estava, com
um canteiro a servir como separador desde a Estrada Monumental
até à Zona Velha, não era viável economicamente, pelo que o
mesmo fora reavaliado, estando em estudo um novo projeto com
uma outra abordagem, inserindo uma faixa ciclável, viabilizando a
continuação da ciclovia.----------------------------------------------------------Respondendo, o Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, do
CDS/PP, disse que seria muito mais importante unir os troços já
existentes do que ampliar a ciclovia até ao centro do Funchal.------------Seguidamente,

este

mesmo

Vereador,

disse

ter

tido

conhecimento através da notícia veiculada na comunicação social
sobre a possibilidade da colocação de parquímetros destinados aos
motociclos.------------------------------------------------------------------------- - Em relação a esta questão, o Senhor Vereador Domingos
Rodrigues, da Mudança, referiu: “A propósito de declarações

prestadas sobre a ciclovia, surgiram várias questões generalistas.
O que foi declarado é que, em questões relacionadas com o
trânsito, a Autarquia tem a possibilidade de implementar taxas
para aumentar a rotatividade e verificando-se, atualmente, um
aumento significativo na venda dos veículos de duas rodas em
detrimento dos automóveis, e, a partir do momento em que seja
incomportável utilizar o modelo praticado hoje em dia, poderá
haver a possibilidade de aplicar taxas, o que não significa que seja
para agora, pois neste momento, ainda existe uma grande margem
de aceitação de motociclos. Tratam-se apenas de hipóteses e de
estudos”.----------------------------------------------------------------------------De seguida, o Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, do
CDS/PP, alertou para o facto de vários comerciantes, bem como
frequentadores do Mercado dos Lavradores, queixarem-se da falta
de limpeza do local.---------------------------------------------------------------Por último, alertou para o estado degradante do “Monumento
ao Turista”, na Praça do Turista, junto à Rua do Favila.------------------- - Iniciando a sua intervenção, o Senhor Vereador Énio
Martins, da CDU, colocou uma questão relacionada com as horas
extraordinárias realizadas por alguns trabalhadores do Mercado
dos Lavradores, por ocasião das festas do Natal e Fim de Ano, e
que, até à presente data, não obtiveram qualquer compensação.--------- - O Senhor Presidente respondeu, que mandaria verificar a
situação.----------------------------------------------------------------------------Continuando, o Senhor Vereador Énio Martins, da CDU,

questionou que, tendo em conta a resolução aprovada em
Assembleia Municipal, se a Autarquia continua ou estaria ainda a
utilizar produtos que contêm “glifosato” na sua composição.--------------Referiu de seguida o facto de, no Cemitério de São Martinho,
continuarem os problemas relativos à não decomposição de alguns
dos corpos e que medidas prevê a Câmara Municipal tomar para
resolver esta situação.------------------------------------------------------------ - O Senhor Presidente informou, que mandaria averiguar
estas situações.--------------------------------------------------------------------Retomando a palavra, o Senhor Vereador Énio Martins, da
CDU, chamou a atenção para a falta de segurança e má
acessibilidade nos acessos à Estação de Biologia Marinha, quer
através da escadaria tipo trilho que lá existe, quer nas outras
escadas em cimento, nomeadamente quando chove ou se procede à
rega, opinando que deveria ser garantida melhor acessibilidade ao
local.---------------------------------------------------------------------------------Por último, o Senhor Vereador Énio Martins, da CDU,
questionou acerca do processo de passagem dos Bombeiros
Municipais a Sapadores, referindo que as alterações legislativas
produzidas recentemente na prática só alteram a denominação dos
Bombeiros e não os qualificam como Sapadores e, nesse sentido,
que tipo de intervenção seria desenvolvida pela Câmara Municipal,
tendo o Senhor Presidente informado que apesar das diligências
efetuadas, junto da Senhora Secretária Regional com a tutela,
neste momento, apenas poderá ser alterada a designação, o que

significará que em termos de carreira permanecerão iguais,
estando a Autarquia a aguardar por uma oportunidade legal para
proceder ao passo seguinte.-------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem do dia
e pela sequência nela prevista:--------------------------------------------1 – OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS:----------------------------- - Auto de Vistoria para efeitos de liberação de garantias
bancárias – empreitada de “Tratamento de Taludes em Zona de
Risco – Caminho da Levada dos Tornos, Monte”: - Presente

informação do Departamento de Infraestruturas e Equipamentos
(refª

56/JP/DIE/2016),

acompanhada

do

Auto

de

Vistoria

respeitante à empreitada de “Tratamento de Taludes em Zona de
Risco – Caminho da Levada dos Tornos, Monte”, para efeitos de
liberação da caução prestada, conforme estipulado no número um
do

artigo

quarto

do

Decreto

Legislativo

Regional

número

trinta/dois mil e treze/M, de dez de dezembro, tendo a Câmara,
por unanimidade, deliberado aprovar.-----------------------------------------O Senhor Vereador Paulo Atouguia, do PSD, ausentou-se da
sala não tendo participado na discussão e votação do processo
seguinte.----------------------------------------------------------------------2 – MERCADOS MUNICIPAIS:-------------------------------------------------- - ADCF – Garouta do Calhau: - Em face do pedido
formulado pela Associação de Desenvolvimento Comunitário do
Funchal – Garouta do Calhau (proc.º 2375/16), a Câmara

deliberou,

por

Departamento

unanimidade,
Jurídico

(refª

em

função

da

informação

254/DJF/DJ/2016),

aprovar

do
a

cedência gratuita do Mercado dos Lavradores, para a realização
dum jantar com vista à angariação de fundos.-------------------------3 – PESSOAL:----------------------------------------------------------------------3. 1 – Processo Disciplinar: - Em face do processo
disciplinar (nº 02/2016), instaurado ao funcionário (nº 10120),
Assistente Operacional (Cantoneira de Limpeza), a exercer funções
na Divisão de Limpeza Urbana do Departamento de Ambiente, por
falta de zelo e correção, a Câmara deliberou, por maioria, com
abstenção do PSD, CDS/PP e CDU, mediante escrutínio secreto,
aplicar a pena de vinte (20) dias de suspensão, suspensa por um
ano, nos termos e com os fundamentos do relatório final.-----------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião às onze horas e quarenta
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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