-----------------------------ATA NÚMERO 21/2015------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA, DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM QUATRO DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E
QUINZE.------------------------------------------------------------------------------Aos quatro dias do mês de junho 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 da Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo Luis,
estando presentes os Senhores Vereadores: Dr. Bruno Miguel
Camacho Pereira, Dr. Domingos Manuel Martins Rodrigues, Dr.
Paulo Alexandre de Atouguia Aveiro, José Manuel de Sousa
Rodrigues, Dra. Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, Dra.
Vanda Maria de Fátima Sousa de França Correia de Jesus e Eng.
João José Nascimento Rodrigues. Como secretária esteve presente
a Chefe de Divisão de Atendimento e Administração.-------------------Presentes, ainda, a Senhora Dra. Alícia Maria Faria Abreu e o
Senhor Énio Vieira Martins, que substituem, 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, os Senhores Vereadores Eng. Miguel Sérgio Camacho Silva
Gouveia e Dr. Artur Alberto Fernandes Andrade, da Mudança e
CDU, respetivamente----------------------------------------------------------Também estiveram presentes a Adjunta da Presidência, Dra.
Andreia Caetano, e os Adjuntos da Vereação Dr. João Beja e Dra.
Sandra Berenguer, respetivamente.---------------------------------------
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------Verificado o quórum, a Senhora Vice-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, a
Senhora Vereadora Vanda de Jesus, do PSD, questionou a
situação de uma munícipe, Fátima Leça, que se inscreveu na
última reunião pública acerca dum auto de embargo, mormente se
já reunira com o Senhor Vereador Domingos Rodrigues, o qual
respondeu que ainda não houve reunião pelo facto de ter estado
ausente da Região.---------------------------------------------------------------- - Usando da palavra, o Senhor Vereador Bruno Pereira, do
PSD, levantou o assunto relacionado com o programa “Fica na
Cidade – Festas do Funchal”, exprimindo a sua não concordância
com a colocação de cartazes em algum mobiliário urbano e
nalgumas artérias do eixo principal da Cidade, que estavam
salvaguardadas da colocação de qualquer tipo de publicidade.
Disse que esta colocação irá abrir um precedente pois os partidos
políticos poderão reivindicar a colocação de cartazes durante a
campanha eleitoral. Neste contexto, questionou também o facto
das floreiras suspensas terem sido retiradas, ao que a Senhora
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Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, informou que foram retiradas
para manutenção e que é intenção voltar a colocá-las assim que
possível.----------------------------------------------------------------------------- - Intervindo, o Senhor Vereador João Rodrigues, do PSD,
solicitou esclarecimentos sobre o Programa “Cidade com Vida”,
tendo a Senhora Vice-Presidente referido que iriam ser informados
posteriormente.--------------------------------------------------------------------Ainda usando da palavra, questionou acerca do assunto
exposto na última reunião pública pelo munícipe José Adelino
Gonçalves, sobre o licenciamento de um edifício industrial no
Palheiro Ferreiro, São Gonçalo, uma vez que lhe fora comunicado
que o assunto iria vir à reunião de Câmara. Perguntou também se
existem

mais

processos

semelhantes

e

qual

a

posição do

Executivo.--------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da Mudança,
informou que o processo irá ser agendado.-----------------------------------Concluindo a sua intervenção, o Senhor Vereador do PSD,
João Rodrigues, questionou ainda sobre o ponto de situação da
abertura do concurso para as chefias e a designação dos júris, bem
como se o mesmo já foi publicado, manifestando a sua pretensão
na obtenção de uma cópia.------------------------------------------------------ - Usando da palavra o Senhor Vereador Paulo Atouguia, do
PSD, deu conta da situação de alguns espelhos parabólicos que,
em várias artérias perpendiculares à Rua Bela de São Tiago, se
encontram tapados por vegetação, sugerindo que seja feita uma
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vistoria geral.-----------------------------------------------------------------------Em seguida referiu-se às operações nas caldeiras das árvores
que estão a ser efetuadas pelos serviços camarários questionando
a situação, ao que a Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo,
explicou que se trata de um material completamente permeável.--------- - Tomando a palavra o Senhor Vereador José Manuel
Rodrigues, do CDS/PP, solicitou informação sobre a gestão do
Parque Ecológico, ao que foi respondido pela Senhora VicePresidente, Idalina Perestrelo, que o Parque deixou de ser uma
Divisão estando agora sob a alçada do Departamento de Ciência e
Recursos Naturais, tendo um coordenador, o Dr. João Nunes.------------Continuando, este Vereador questionou acerca de algumas
viaturas de remoção de resíduos que se encontram paradas por
falta de combustível.-------------------------------------------------------------- - Na sequência da intervenção anterior, o Senhor Vereador da
CDU, Énio Martins, interveio dizendo ter recebido informação de
que, quer na terça-feira, quer na quarta-feira anteriores, haviam
surgido dificuldades no abastecimento das viaturas, situação essa
que provocou alguns problemas no normal funcionamento do
serviço.------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, respondeu
afirmando que as viaturas estão a circular e as rotas estão a
funcionar normalmente.----------------------------------------------------------Prosseguindo na sua intervenção, o Senhor Vereador José
Manuel Rodrigues, do CDS/PP, chamou à atenção sobre a estátua
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do Infante D. Henrique, na Rotunda do Infante, que se encontra
marcada com números azuis devido às obras que ocorreram no
local.---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da Mudança,
informou que a responsabilidade de remoção é da empresa que
esteve a efetuar as obras, e que tendo terminado o prazo de
segurança a Câmara irá notificar a mesma para proceder à sua
retirada. ----------------------------------------------------------------------------A concluir a sua intervenção, colocou ainda outros assuntos. --- - Informou acerca de uma paragem dos Horários do Funchal no
Caminho de São Martinho (junto ao snack-bar Rodrigues) que não
tem qualquer proteção para os utentes;------------------------------------ - Alertou para umas obras num ribeiro que decorrem já há
algum tempo (junto à ARIPAN), o qual encontra-se muito sujo;-------- - Chamou a atenção para um prédio inacabado junto à Rotunda
da ASSICOM que tem paletes de madeira a servir de tapumes, pelo
que a Câmara deveria notificar no sentido das mesmas serem
retiradas mandando colocar um tapume.-------------------------------------Relativamente a esta situação o Senhor Vereador Bruno
Pereira, do PSD, referiu que seria importante executar um
levantamento de todos estes casos, tomando medidas coercivas se
necessário e acionando as garantias bancárias no caso de
existirem.--------------------------------------------------------------------------- - Usando da palavra, o Senhor Vereador Énio Martins, da
CDU, solicitou esclarecimentos sobre declarações feitas pela
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Senhora Vereadora Madalena Nunes, da Mudança, aquando do
Debate Específico sobre Política Social, ocorrido na Assembleia
Municipal, nomeadamente sobre a intervenção em alguns fogos
propriedade da Câmara Municipal, questionando que tipo de
intervenções eram essas, que fogos estavam abrangidos e se eram
fogos desocupados ou habitados. Referiu, também, que tem
conhecimento que alguns moradores de bairros sociais estão a
receber cartas em que são informados da aplicação de uma renda
mínima de € 25,76 (vinte e cinco euros e setenta e seis cêntimos),
acompanhada da informação de um aumento faseado das rendas.------Respondendo, a Senhora Vereadora Madalena Nunes, da
Mudança, explicou que estão a decorrer obras em diferentes
bairros, como por exemplo no Conjunto Habitacional do Galeão e
no

Bairro

de

Santa

Maria,

nomeadamente

obras

de

impermeabilização, acústicas e térmicas. Quanto às rendas, as
mesmas são impostas por lei, estando previsto, nalguns casos, o
aumento faseado durante um período de três anos, uma vez que
alguns aumentos podem ser significativos em relação aos valores
atuais pagos pelos inquilinos.---------------------------------------------------Seguidamente este Vereador questionou, tendo em conta a
abertura da época balnear, que medidas foram tomadas no que
concerne ao apoio aos banhistas na Praia Formosa, nomeadamente
ao nível da vigilância, sinalética e equipamentos de apoio, ao que a
Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, informou que a época
balnear está prestes a iniciar-se sendo que a Praia Formosa irá ter
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toda a atenção por parte do Executivo para que existam todas as
condições necessárias à sua utilização.---------------------------------------Nesta sequência, o Senhor Vereador Bruno Pereira, do PSD,
questionou sobre as candidaturas para a Bandeira Azul se se
mantêm, ao que a Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo,
informou que se mantém o número mas com alteração nas praias
a candidatar, informando ainda que os passadiços para colocar na
Praia Formosa estão a ser finalizados.-----------------------------------------Continuando, o Senhor Vereador Énio Martins, da CDU, fez
saber da existência de problemas que têm surgido nas Zonas Altas
de Santo António, principalmente em zonas como a Barreira e
Trapiche, assim como nas imediações do Caminho do Comboio,
devido ao aparecimento de ratos.-----------------------------------------------Relativamente a este assunto, a Senhora Vice-Presidente,
Idalina Perestrelo, informou que na semana passada teve início um
plano de desratização com meios do Departamento de Ambiente,
com a utilização de quatro toneladas de raticida e que abrangerá
toda a cidade.----------------------------------------------------------------------De seguida fez saber de um pedido, também já colocado em
reuniões anteriores da Vereação, relacionado com a deslocalização
de um ponto de paragem dos Horários do Funchal, para próximo do
Conjunto Habitacional da Arcebispo D. Aires, tendo recebido
informação por parte da empresa que não existem inconvenientes
mas era necessário autorização da Câmara Municipal. Solicitou
que fosse dada celeridade a esta questão.--------------------------------
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------Concluiu alertando para a situação dum terreno no Impasse
das Lajes, números 9 e 11 de polícia com muito matagal que
necessita de limpeza urgente.-----------------------------------------------------------------------------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 – submissão a apreciação pública: - Acompanhada do
respetivo projeto de Regulamento, foi presente a seguinte proposta
de deliberação submetida pela Senhora Vereadora do Pelouro,
Madalena Nunes:---------------------------------------------------------------“Na sequência da reunião de Câmara do dia 30 de outubro de
2014, foi aprovada, por unanimidade, uma proposta conjunta do
PSD e do Executivo desta Câmara, com o objetivo de se apoiar a
natalidade e a família. Esta proposta resultou da preocupação
geral com a diminuição das taxas de natalidade e com as
crescentes dificuldades que as famílias enfrentam para apoiar os
seus filhos/as nos estudos. Perante a realidade que se identifica no
concelho do Funchal urge definir medidas que sensibilizem,
motivem e deem condições para o aumento da natalidade,
atendendo a que ter filhos é um investimento a longo prazo para a
própria família e para a sociedade. Nesse sentido, construiu-se
conjuntamente um projeto de regulamento de apoio à natalidade e
à família, que consta em anexo a esta proposta de submissão a
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apreciação pública. Com base na informação do departamento
jurídico com a referência 227/DJF/DJ/2015, que apoia esta
proposta, a Câmara Municipal do Funchal tem a honra de propor
que se coloque o projeto de Regulamento de Apoio à Natalidade e à
Família em apreciação pública ininterruptamente durante 30 dias,
com inicio a 8 de junho de 2015 e fim a 7 de julho de 2015,
inclusive.”------------------------------------------------------------------------Os Vereadores da oposição disseram congratular-se com a
criação deste regulamento, no entanto o PSD lamenta que tenha
decorrido tanto tempo desde o início do projeto até à apresentação
do mesmo, assim como expressa as suas dúvidas relativamente a
alguns pontos, nomeadamente a limitação da dotação e a questão
das datas dos nascimentos.----------------------------------------------------- - A Senhora Vereadora Vanda de Jesus, do PSD, intervindo,

salientou: “Inicialmente o que tínhamos proposto não era tudo isto,
embora na generalidade nada temos a opor quanto aos apoios aqui
referidos. Contudo, existem alguns pormenores que devem ser
tidos em conta, por exemplo: sobre a comparticipação de despesas
de saúde e alimentação (artº 17º): no apoio às lentes e armações,
antes de decidir qual o apoio, é fundamental que seja garantido um
cruzamento da informação com os serviços dos Governo Regional,
já que a comparticipação da ADSE é de 80%, com um valor
máximo de € 51,33 para as lentes e de € 61,55 para as armações e,
da Segurança Social, através do ISSM, existe um apoio para óculos
e afins através da Ação Social, onde o beneficiário apresenta um
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orçamento que será analisado posteriormente consoante as
carências económicas do mesmo. Se o pedido for deferido, é
passado um vale no valor aprovado, diretamente à empresa
oculista.

Relativamente

ao

apoio

a

fraldas

para

bebés

e

dependentes acamados, achamos muito bem este apoio no
entanto, esta situação deveria ser comprovada à semelhança do
apoio às vacinas e ao leite. No que se refere à “Dotação
Orçamental” (artº 7º), no ponto 2 onde diz que “As candidaturas
são encerradas quando a dotação orçamental ficar esgotada”,
consideramos 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, corremos o risco
de uns serem apoiados e outros não, criando aqui desigualdades.
Daí termos referido o facto de já ter tido a oportunidade de
manifestar, por escrito, que quanto à subvenção da natalidade o
pedido deveria transitar para janeiro do ano seguinte com vista ao
apoio ser atribuído logo no início do ano”.--------------------------------- - Colocada à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar o referido projeto de regulamento, o qual fica a fazer parte
desta ata como anexo (A).-----------------------------------------------------A presente deliberação é, ao abrigo do disposto no número três
do artigo cinquenta e sete da Lei número setenta e cinco/dois mil e
treze, de doze de setembro, e do número três do artigo vinte um do
Regimento das Reuniões, aprovada em minuta para a produção de
efeitos imediatos.-------------------------------------------------------------
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2 – TOPONIMIA:------------------------------------------------------------------- - Atribuição de topónimos: - Subscrita pela Senhora VicePresidente, foi unanimemente aprovada a seguinte proposta de
deliberação:---------------------------------------------------------------------“Considerando a inexistência de designação oficial para o troço
do arruamento assinalado, a cores vermelha e laranja, na planta
que constitui o anexo I à presente proposta deliberação, localizado
na freguesia de São Gonçalo; Considerando que esta realidade vem
suscitando reclamações por parte dos moradores da localidade,
mormente no que respeita a dificuldades na distribuição do
correio; Considerando que, por despacho datado de 29/09/2008,
foi atribuído o topónimo “Vereda do Lombo Centeio”, ao troço
pedonal com início no Caminho dos Pretos e término sem saída,
troço

demarcado

a

cor

amarela

na

planta

em

referência;

Considerando a ocorrência do prolongamento deste troço pedonal,
conforme demarcado a cor vermelha, que impõe, pelas razões
acima aduzidas, a atribuição de designação oficial; Considerando
ainda que, para o troço do arruamento demarcado a cor laranja
com acesso automóvel, não existe designação toponímica. Tenho a
honra de propor que a Câmara Municipal do Funchal, ao abrigo da
competência plasmada na alínea ss), do nº 1, do artigo 33º, do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº
75/2015, de 12 de setembro, mediante a anuência da Junta de
Freguesia de São Gonçalo, delibere: Aprovar a extensão do
topónimo “Vereda do Lombo Centeio” ao troço do arruamento
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assinalado a cor vermelha na planta anexa, passando esta
designação oficial a compreender todo o arruamento pedonal, com
início no Caminho dos Pretos e término na Vereda Lombo Centeio
de Cima; Atribuir a designação toponímica “Vereda Lombo Centeio
de Cima” ao arruamento, assinalado a cor laranja no planta anexa,
passando esta designação oficial a compreender o arruamento com
início no Caminho dos Tanques e término na Vereda Lombo
Centeio”.----------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, a Senhora VicePresidente deu por encerrada a reunião às onze horas e quarenta e
cinco 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.-------------------------------------------

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

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

NOTA: Ata publicitada pelo Edital nº 168/2015, publicada nos locais de estilo
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