-----------------------------ATA NÚMERO 1/2014----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM DOIS DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E
CATORZE.------------------------------------------------------------------------------Aos dois dias do mês de janeiro do ano dois mil e catorze,
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, Dr. Paulo Alexandre Nascimento
Cafôfo, com a presença dos Senhores Vice-Presidente, Dra. Maria
Filipa Trindade Jardim Fernandes, e Vereadores: Dr. Paulo
Alexandre de Atouguia Aveiro, José Manuel de Sousa Rodrigues,
Dr. Gil da Silva Canha, Dra. Vanda Maria de Fátima Sousa de
França Correia de Jesus, Enf. José Edgar Marques da Silva, Dr.
Artur Alberto Fernandes Andrade, Eng. João José Nascimento
Rodrigues e Idalina Perestrelo Luis. A secretariar esteve presente o
Dr.

Rui

Emanuel

Sousa

Abreu,

diretor

do

Departamento

Administrativo.--------------------------------------------------------------------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estar presente o Senhor Vereador
Dr. Bruno Miguel Camacho Pereira.-------------------------------------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.-----------------------------------------------------------------
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-----------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA-----------------INTERVENÇÕES DA VEREAÇÃO: - Tomando a palavra, o Senhor
Presidente começou por desejar ao elenco executivo um Bom Ano
dois mil e catorze. Salientando ser um ano com alguns desafios,
manifestou poder contar com a colaboração de todos.---------------------- - De seguida interveio a Senhora Vereadora Vanda de Jesus,
do

PSD,

abordando

a

questão

do

horário

dos

Bombeiros

Municipais, nomeadamente a lei das quarenta horas.-------------------Fez saber que algumas Câmaras do País, e possivelmente a de
Santa Cruz, já iniciaram as negociações com os sindicatos.--------------- - O Senhor Presidente, a este propósito, informou que já
recebeu em audiência todos os sindicatos e, neste momento, as
propostas que foram apresentadas estão no Departamento de
Recursos Humanos para análise jurídica.-------------------------------------Continuando a sua intervenção, a Senhora Vereadora Vanda
de Jesus pronunciou-se sobre o assunto das esplanadas e as
regras para a sua utilização, cujo princípio concorda. No entanto
tem de ser levado em conta a questão económica dos negócios e a
situação dos próprios trabalhadores que pode ser posta em causa.------ - Em relação a esta questão, o Senhor Presidente esclareceu
que a Câmara não está a alterar as regras, mas sim a cumprir o
que fora aprovado. Muitos comerciantes tinham licença para um
certo número de mesas e cadeiras, não estando contudo a cumprir
com aquela licença, havendo abusos e ilegalidades. Disse que, em
muitos dos casos, até está a haver mais licenciamentos.--------------
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------- - Usando da palavra o Senhor Vereador do CDS/PP, José
Manuel Rodrigues, abordou as obras na Ribeira e nas pontes junto
ao Mercado dos Lavradores, alertando para a betonização com
muros altos, bem como as caraterísticas peculiares e tradicionais
que desapareceram.--------------------------------------------------------------- - O Senhor Presidente disse ter falado pessoalmente com o
Senhor Vice-Presidente do Governo Regional sobre esta e outras
questões das obras na Frente Mar, nomeadamente duma britadeira
na Avenida do Mar, e que irão reunir nos próximos dias.------------------ - A propósito destas obras, a Senhora Vereadora Idalina Luis,
informou que a partir de seis de Janeiro serão implementadas
alterações substanciais no trânsito, principalmente na Ribeira de
São João.--------------------------------------------------------------------------- - O Senhor Vereador Artur Andrade, da CDU, fazendo a sua
intervenção, e em relação à questão da lei das quarenta horas,
disse que, em seu entender, é necessário mais celeridade porque
há expetativas criadas, acrescentando que há outras Câmaras do
País que já assinaram acordos com os sindicatos. Por outro lado,
quanto mais tempo passa, os funcionários sentem-se defraudados,
nomeadamente

na

questão

das

horas

extraordinárias

dos

Bombeiros.-------------------------------------------------------------------------Por fim, no que diz respeito às esplanadas disse que está
também de acordo. O problema, em sua opinião, é a forma como as
notícias surgem, dando a entender que todos os comerciantes
estão a prevaricar, quando isso não é verdade.-------------------------
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--------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem do dia
e pela sequência nela prevista:--------------------------------------------1 – CULTURA E CRIATIVIDADE:----------------------------------------------- - Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município
do Funchal e a AAAM – Associação de Astrónomos Amadores
da Madeira – Aprovação da Minuta: - A Câmara teve presente e
aprovou, por unanimidade, a minuta do protocolo de colaboração a
celebrar entre o Município do Funchal e a AAAM – Associação de
Astrónomos Amadores da Madeira, a qual se junta por fotocópia à
presente ata, para dela fazer parte como anexo (A).-------------------2 – MERCADOS MUNICIPAIS:-------------------------------------------------- - Atribuição do direito de exploração das lojas números
7 e 16 do Mercado dos Lavradores – Aprovação da minuta dos
contratos: - Foi unanimemente deliberado aprovar a minuta dos
contratos de Atribuição do Direito de Exploração das lojas números
sete e dezasseis do Mercado dos Lavradores, a celebrar com José
Jorge Catanho (Loja 7 – Frutaria) e Elegante & Catita – Comércio
de Artesanato Unipessoal, Lda. (Loja 16 – Artesanato Regional).
Mais foi deliberado conceder poderes ao Senhor Vereador do
Pelouro para outorgar os respetivos contratos, em representação da
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------3 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÃO: - A pedido de
Guida Maria Figueira Sousa Santos Silva (procº 54509/13), a
Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com a informação
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do Departamento de Obras Públicas (refª 197/DOP/2013), aprovar
a indemnização dos danos sofridos devido a queda, por degradação
da calçada, na Avenida Arriaga, junto ao Jardim Municipal.--------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião às onze horas.--------------De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu,
diretor

do

Departamento

Administrativo,

na

qualidade

de

Secretário, a redigi e subscrevo.-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

NOTA: Ata publicitada pelo Edital nº 09/2014, publicada nos locais de estilo
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