
Ata N.º 1/16                                                                                                            Página 1 de 11   

Reunião da CMF realizada em 07/01 

-----------------------------ATA NÚMERO 1/2016------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM SETE DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E 

DEZASSEIS.------------------------------------------------------------------ 

----------Aos sete dias do mês de janeiro 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 a Senhora Vice-

Presidente, Idalina Perestrelo Luis, e os Senhores Vereadores: 

Bruno Miguel Camacho Pereira, 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, Artur 

Alberto Fernandes Andrade e João José Nascimento Rodrigues. A 

secretariar esteve presente Catarina Isabel Sousa Pereira, Chefe de 

Divisão de Atendimento e Administração.-------------------------------- 

---Presente, ainda, a Senhora Alicia Maria Faria Abreu que 

preenche, 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, a vaga ocorrida nesta reunião 

pela ausência do Senhor Vereador Domingos Manuel Martins 

Rodrigues, da Mudança.----------------------------------------------------

---Além dos acima mencionados estiveram também presentes o 

Chefe de Gabinete, Miguel Iglésias e os Adjuntos da Vereação João 
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Beja, Sandra Silva 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 fez um balanço relativamente ao Programa de Formação 

e Ocupação em Contexto de Trabalho, dizendo ter o mesmo sido 

efetuado apenas com verbas municipais abrangendo cento e 

quarenta e uma pessoas, num total de mil cento e cinquenta e seis 

candidaturas, tendo doze desistido por terem ficado empregadas.---

---De seguida, fez a seguinte explanação: “No total foram criados 

oitenta e dois projetos, onde estão incluídos cinco apresentados 

por juntas de freguesia, faltando iniciar ainda vinte e seis. As 

idades dos candidatos variaram entre os vinte e os cinquenta e oito 

anos, com mais homens do que mulheres e os níveis de 

escolaridade estarão entre a quarta classe e o doutoramento. A 

maior parte destes formandos foram absorvidos por três grandes 

serviços: Departamento de Ambiente, Divisão de Espaços Verdes e 

Departamento de Infraestruturas e Equipamentos. O Programa irá 

continuar durante este ano sendo que a Autarquia está a tentar 

um cofinanciamento com o Instituto de Emprego, através de um 
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programa conjunto.---------------------------------------------------------- 

------ - Intervindo o Senhor Vereador Bruno Pereira, do PSD, disse 

que todas as políticas de criação de emprego são benéficas, aparte 

de algumas discordâncias pontuais, mas que a percentagem de 

instituições ou associações que estão abrangidas pelo Programa é 

muito pequena. “Na Vereação anterior a lógica era tentar colocar 

pessoas em associações que têm dificuldades no seu 

funcionamento, pelo que esta divisão, atualmente, deveria ser mais 

equilibrada, não devendo a Câmara ser a maior usufruidora destes 

programas”, salientou.------------------------------------------------------

------A este propósito, o Senhor Presidente afirmou existirem 

diferenças relativamente ao passado bem como o facto de ser dada 

a possibilidade a outras entidades de usufruírem deste Programa e 

ser razoável a comparticipação agora existente, havendo uma 

grande satisfação na maneira em como o mesmo tem decorrido até 

agora.---------------------------------------------------------------------------

------ - Sobre este assunto, o Senhor Vereador Artur Andrade, da 

CDU, referiu que, no que respeita aos programas e às opções 

tomadas no geral, os resultados são muito positivos. No entanto, 

do ponto de vista do seu aprofundamento e alcançar mais longe, 

será de sinalizar do ponto de vista negativo, o relacionamento entre 

a Autarquia e as instituições governamentais que não é 

devidamente valorizado.-----------------------------------------------------

------ - Retomando a palavra, o Senhor Vereador do PSD, Bruno 

Pereira, disse não se recordar de terem sido discutidas questões 
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relacionadas com os resíduos sólidos e continuação do trabalho já 

efetuado anteriormente na sensibilização pública para a 

reciclagem, notando-se que este assunto não era uma prioridade 

para esta Câmara, sendo fundamental a questão do impacte 

ambiental mas também a económica, para que o depósito em 

destino final não seja tão oneroso devido à falta de mais 

reciclagem.--------------------------------------------------------------------

------O Senhor Presidente refutou esta afirmação, explicando que 

houvera uma evolução em termos de sensibilização e educação da 

população e, fruto da mesma, existe um processo de triagem e 

separação que rende receitas à Autarquia. Disse que, a área do 

ambiente, embora tenha sofrido uma redução de recursos 

humanos ao longo dos anos assim como ao nível de equipamentos, 

tem realizado um trabalho exemplar que será apresentado, 

posteriormente, pela Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, 

aos restantes Vereadores.---------------------------------------------------

------ - Intervindo, de novo, o Senhor Vereador Bruno Pereira, do 

PSD, disse que importa mostrar os números à população, 

esperando que este mandato não signifique um interregno 

surgindo um envelhecimento puro e duro da frota, sem que se 

adquira algum equipamento para fazer face ao mesmo.---------------

------ - Usando da palavra, o Senhor Vereador Paulo Atouguia, do 

PSD, e tendo sido interpelado por alguns munícipes, referiu que ao 

nível da gestão semafórica parece haver uma temporização 

excessiva no atravessamento da via quer no Campo da Barca quer 
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na Ponte de Pau.-------------------------------------------------------------

------ - Fazendo a sua intervenção, a Senhora Vereadora Vanda de 

Jesus, do PSD, questionou sobre o projeto do Lido.--------------------

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

que o referido projeto se encontrava concluído, quer ao nível da 

obra que fora objeto da adjudicação, quer ao nível financeiro, tendo 

toda a tramitação em sede do IDR sido respeitada com a garantia 

de que o Complexo estará aberto no primeiro trimestre do corrente 

ano.-----------------------------------------------------------------------------

------Sobre este assunto, o Senhor Presidente acrescentou haver 

uma série de procedimentos que a Empresa Frente MarFunchal 

estará a iniciar, nomeadamente ao nível do mobiliário necessário 

para o local. “Poderá haver algum atraso na concessão dos 

espaços, uma vez que estes se encontram ainda em “bruto”. Haverá 

também um snack-bar no interior e outros espaços no exterior que 

são de livre acesso”, acrescentou.-----------------------------------------

------ - Tomando a palavra, o Senhor Vereador Bruno Pereira, do 

PSD, questionou sobre o pagamento de bilhetes na Doca do 

Cavacas, durante o período de Inverno, uma vez que não são 

prestados quaisquer serviços de apoio ao que a Senhora Vice-

Presidente, Idalina Perestrelo, disse que mandará averiguar a 

situação.-----------------------------------------------------------------------

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

de Jesus, do PSD, questionou acerca de uma listagem, já pedida 

anteriormente, de todas as entidades que solicitaram a utilização 
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do Teatro Municipal referindo aquelas que obtiveram isenção pelo 

seu uso, e as que não alcançaram qual o valor pago com a 

respetiva receita de bilheteira se houve, ao que o Senhor Presidente 

informou que a mesma já estaria concluída e será entregue a todos 

os Vereadores.----------------------------------------------------------------

------Continuando, pediu igualmente cópia do parecer da DGAL, já 

efetuado anteriormente, sobre as chefias que saíram e foram 

substituídas, documento este que foi entregue pela Senhora 

Vereadora Madalena Nunes, da Mudança a todos os Vereadores 

antes do final da reunião.---------------------------------------------------

------Ainda no uso da palavra, a Senhora Vereadora Vanda de 

Jesus, do PSD, questionou se fora realizado algum balanço das 

receitas obtidas pelos comerciantes na Noite do Mercado, ou qual a 

opinião dos mesmos sobre o impacto que esta tivera.------------------

------Sobre esta última questão, o Senhor Presidente referiu ser 

muito difícil obter esta informação, pelo facto dos comerciantes não 

divulgarem quanto faturaram naquela noite, sendo ainda 

importante fazer a distinção entre os comerciantes do Mercado e 

aqueles que solicitaram autorização para colocação de barracas.---- 

---Informou ainda que ao nível do lixo, houve um aumento 

significativo, porque os números dizem respeito não só às zonas 

circundantes ao Mercado como também à zona da Placa Central.---

------ - Usando da palavra, o Senhor Vereador José Manuel 

Rodrigues, do CDS/PP, questionou o ponto de situação da 

classificação dos imóveis na Avenida do Infante, tendo o Senhor 
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Presidente informado que esta situação já fora referida 

anteriormente não tendo havido tramitação do processo.-------------

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

CDS/PP, chamou a atenção para o estado de degradação em que 

se encontra o brasão localizado na entrada leste da Cidade, na 

zona dos Socorridos, como também para a continuação da 

numeração azul na estátua do Infante D. Henrique.-------------------

------A Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, e sobre a 

numeração na estátua, disse que os serviços do Governo já foram 

informados desta situação, que, por sua vez, alertaram a empresa 

construtora para a sua retirada.-------------------------------------------

------De seguida, o Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, do 

CDS/PP, alertou para a degradação de uma placa sinalética à 

entrada da freguesia do Monte, junto à saída dos carros de cesto.--

------Por fim, este mesmo Vereador referindo-se à colocação de 

placas toponímicas nos becos e veredas da freguesia de São 

Martinho, disse que as mesmas são executadas num tipo de 

material oneroso e completamente disforme do resto da cidade.-----

------ - Intervindo, o Senhor Vereador Artur Andrade, da CDU, e em 

jeito de balanço demonstrou um conjunto de preocupações que 

transitam para este novo ano, nomeadamente:-------------------------

--- - O PDM e a sua evolução – necessidade de manter um 

calendário e vigilância apertados.-----------------------------------------

--- - Questões ligadas à reabilitação urbana e o modelo de 

reabilitação para a cidade por forma a responder ao processo de 
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degradação contínua da mesma.------------------------------------------

--- - Novo enquadramento legal dos Bombeiros, que não resulta em 

grandes alterações à situação anterior, sendo necessário um 

esforço para responder às solicitações dos mesmos, quer nas suas 

qualificações quer na sua tipificação enquanto Sapadores.-----------

------Sobre esta questão, o Senhor Presidente informou que a 

tipificação continua a fazer todo o sentido e que este novo diploma 

apenas faz menção à alteração da denominação.-----------------------

--- - Polémica sobre o Empreendimento do Savoy – disse ter 

verificado o plano da Cidade em que se previa a sua revisão ao final 

de cinco anos, sendo importante saber se ocorre ou não trabalho 

feito neste âmbito e se existe o objetivo de revisão do Plano.----------

------O Senhor Presidente esclareceu que, no âmbito do PDM, 

existem planos que já caducaram e outros que ainda estarão em 

vigor e que atualmente são objeto de revisão. “A Divisão de Estudos 

e Estratégia tem já efetuado um levantamento de todos os que 

serão alterados e outros que terminarão”, frisou.-----------------------

------Por sua vez, o Senhor Vereador João Rodrigues, do PSD, 

informou que os planos continuam em vigor, desde que não 

existam alterações.-----------------------------------------------------------

------Continuando, o Senhor Vereador Artur Andrade, referiu 

também que alguns comerciantes do Mercado manifestaram o seu 

desagrado pela ausência de internet no local, por falta de 

pagamento.--------------------------------------------------------------------

------Relativamente a esta questão, o Senhor Presidente esclareceu
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que existe uma rede de wifi, da responsabilidade da ZON e não da 

Autarquia, não existindo qualquer custo para a mesma.--------------

------Seguidamente, este mesmo Vereador alertou para a existência 

de um derrame de água no Caminho Dr. Barreto, junto ao 

cruzamento com o Avista Navios ao que o Senhor Vereador Miguel 

Gouveia, da Mudança, informou que os serviços irão averiguar.----- 

------Por fim, o Senhor Vereador Artur Andrade, questionou acerca 

da listagem dos imóveis pertencentes à Autarquia ao que o Senhor 

Vereador Miguel Gouveia, da Mudança, informou existir um 

inventário efetuado pelo Património.-------------------------------------- 

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

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

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

1 – UTILIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL – Ratificação: - A 

Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho emanado 

pelo Senhor Presidente, datado de cinco do corrente mês, que 

aprovou a cedência do Teatro Municipal Baltazar Dias, com 

isenção de taxas, para a realização de um concerto de Natal, à 

Associação da Orquestra Clássica da Madeira (procº I-

14975/2015).-----------------------------------------------------------------  

2 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÃO: - 

Relativamente ao pedido de indemnização solicitado por Carlos 

Alberto Teixeira Brasão (procº 49689/15), por danos causados na 

moradia situada no Impasse número um da Rua Nova do Comboio, 

número catorze, freguesia de Santa Luzia, devido à inundação 
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provocada pela rotura da rede de águas residuais, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação 

da Divisão de Água e Saneamento Básico (refª 

357/DIE/DASB/2015).-----------------------------------------------------

------ - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, de acordo 

com a informação do Departamento de Ambiente (refª I-15183/15), 

o pagamento da indemnização no valor de € 275,11 (duzentos e 

setenta e cinco euros e onze cêntimos), pelos estragos causados no 

vidro traseiro da viatura Toyota Yaris, (matrícula 46-18-XR), 

pertencente a Patrícia Xavier, motivado pela projeção de uma pedra 

por uma “roçadora de mão”, na Rua Cidade Santos, aquando da 

monda mecânica.------------------------------------------------------------- 

3 – PAGAMENTO DE DÍVIDA EM PRESTAÇÕES: - A Câmara 

deliberou, por unanimidade, a pedido da Associação Regional de 

Jet Ski e Motonáutica da Madeira (procº 50768/15) e com base no 

parecer da Divisão de Contabilidade e Finanças (refª I-

15093/2015), aprovar o pagamento em vinte quatro (24) 

prestações, da dívida de €1.384,20 (mil trezentos e oitenta e quatro 

euros e vinte cêntimos), relativo ao serviço de prevenção ao evento 

“Grande Prémio Funchal 500 Anos”.-------------------------------------- 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente deu por encerrada a reunião às doze horas e vinte 

minutos.----------------------------------------------------------------------- 

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

Chefe de Divisão de Atendimento e Administração, na qualidade de 
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Secretária, a redigi e subscrevo.------------------------------------------- 
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