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-----------------------------ATA NÚMERO 21/2016------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM NOVE DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E 

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

----------Aos nove dias do mês de junho 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, Domingos Manuel Martins Rodrigues, José João Sales 

Fernandes Correia, 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, os Senhores Luis Miguel Castro Rosa e 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 José Manuel de Sousa Rodrigues, do CDS/PP e Artur 

Alberto Fernandes Andrade, da CDU, respetivamente.---------------- 

---Estiveram também presentes a Adjunta da Presidência Andreia 

Caetano e os Adjuntos da Vereação João Beja, Sandra Silva, Énio 

Câmara e Mabely Moreira.--------------------------------------------------
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------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: - Ao iniciar este período, o Senhor 

Presidente deu a palavra ao Senhor Vereador Domingos Rodrigues, 

da Mudança, a fim de prestar alguns esclarecimentos relacionados 

com a última reunião do Orçamento Participativo, que referiu:------

---“Hoje realiza-se o último encontro do Orçamento Participativo, 

terminando assim a primeira fase. Haverá um encontro especial, 

destinado aos turistas que visitam a cidade, não residentes, feito 

em inglês, que já está a ser preparado devido às especificidades do 

mesmo. A participação tem sido muito boa, com uma presença que 

ronda em média as quinhentas pessoas, nos nove encontros já 

realizados. A metodologia é semelhante à utilizada no Orçamento 

Participativo anterior, no entanto, já está sendo equacionada a 

possibilidade de que no próximo Orçamento Participativo, os 

munícipes possam utilizar os meios eletrónicos. Até hoje, foram 

apresentadas, votadas e aprovadas quarenta e quatro propostas, 

com maior incidência nas questões animais e de acessibilidades. 

Segue-se a fase de análise técnica, a decorrer até setembro, a 

votação final e a fase de execução”.---------------------------------------
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------ - Sobre este assunto, o Senhor Vereador Bruno Pereira, do 

PSD, questionou se no encontro com os turistas será somente para 

apresentação de sugestões ou se as mesmas poderão estar sujeitas 

a votação.---------------------------------------------------------------------- 

------ - Por sua vez, a Senhora Vereadora Vanda de Jesus, do PSD, 

alertou para o facto de haver turistas não só estrangeiros mas 

também nacionais e que poderiam também ser abrangidos.---------- 

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

Mudança, disse que poderão ser votadas, permitindo aos turistas a 

partilha das experiências vividas na nossa cidade.---------------------

------ - O Senhor Presidente, nesta altura, deu a palavra à Senhora 

Vereadora Madalena Nunes, da Mudança, a fim de prestar 

informações acerca da Assembleia Municipal Jovem, que se 

realizara em maio.------------------------------------------------------------

------ - A Senhora Vereadora Madalena Nunes, da Mudança, sobre 

esta questão, esclareceu que a proposta vencedora, apresentada 

pelo Colégio da Apresentação de Maria, receberá um prémio no 

valor de dez mil euros. Trata-se da transformação de uma gaiola, 

existente no Parque de Santa Catarina, em biblioteca aberta, pelo 

que será necessária a transformação para esta finalidade. Logo que 

o projeto esteja concluído os alunos serão contactados.---------------

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

fez a entrega à restante Vereação do documento com as Contas 

Consolidadas, a serem presentes e discutidas na próxima reunião.-

------ - Usando da palavra, o Senhor Presidente e conforme 
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solicitação em reunião anterior, entregou à restante Vereação a 

proposta do Governo Regional para adaptação à Região, do Regime 

Jurídico dos Transportes.---------------------------------------------------

------Continuando, o Senhor Presidente, e no âmbito dos encontros 

que tem vindo a realizar com os munícipes, e pelo facto de nesta 

altura estar a visitar a Freguesia de Santo António, propôs a 

realização de uma Reunião de Câmara, no dia trinta do corrente 

mês, na respetiva Junta de Freguesia, pelas dez horas, tendo 

ficado acordada a realização da mesma e pelas dezassete e trinta, 

já nos Paços do Concelho, a realização da reunião pública.-----------

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

solicitou alguns esclarecimentos acerca de alterações ao 

procedimento da atribuição dos locais de venda de fruta, ao que o 

Senhor Presidente pediu a intervenção da Adjunta, Andreia 

Caetano, tendo esta referido que o processo decorreu de forma 

semelhante aos anteriores, primeiro com as inscrições e depois 

com o sorteio. Acrescentou ainda, que o número de inscritos 

coincidiu com o número de lugares disponíveis, sendo requisito a 

obrigatoriedade de inscrição da atividade nas finanças e no caso 

dos produtores a comprovatividade dos mesmos.-----------------------

------Ainda sobre este assunto, o Senhor Presidente informou que 

com alguns ajustes, relativamente a épocas anteriores, houve 

preocupação em que os locais fossem os mais apropriados não 

chocando com os estabelecimentos comerciais nestas zonas.-------- 

------Prosseguindo, o Senhor Vereador Bruno Pereira, do PSD, 



Ata N.º 21/16                                                                                                             Página 5 de 10   

Reunião da CMF realizada em 09/06 

alertou para a necessidade da reposição de alguns alinhamentos 

arbóreos, nomeadamente na Estrada Monumental, junto ao Hotel 

Madeira Palácio e na Avenida João Paulo II.-----------------------------

------ - Em relação a esta questão, a Senhora Vice-Presidente, 

Idalina Perestrelo, disse já estar planeada a colocação de novas 

árvores.------------------------------------------------------------------------

------Por sua vez, a Senhora Vereadora Madalena Nunes, da 

Mudança, acrescentou que, recentemente, no Parque de Santa 

Catarina, foram cortadas algumas palmeiras, tendo já sido 

plantadas novas, pelo que esta preocupação existe, por parte da 

Autarquia.--------------------------------------------------------------------- 

------ - Tomando a palavra, o Senhor Vereador João Correia, do 

PSD, e a propósito de um artigo publicado nas “Cartas do Leitor”, 

sobre recantos da cidade que ao fim de semana servem de 

mictórios, questionou sobre a lavagem regular na cidade, ao que a 

Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, respondeu que a 

limpeza regular se mantém assim como as lavagens regulares com 

o autotanque.-----------------------------------------------------------------

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

Jesus, do PSD, e acerca do Protocolo de Cooperação entre a 

Autarquia e a AAUMA – “Atelier de Férias Doutorecos”, em que 

vinte jovens seriam apoiados na inscrição para o referido atelier, a 

serem distribuídos pelas quatro semanas, disse ter tido 

conhecimento da preocupação, por parte daquela Associação, 

nomeadamente no que diz respeito à diminuição das semanas, 
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passando de quatro apenas para duas. Nesse sentido, apelou para 

que as crianças possam ser distribuídas pelas quatro semanas por 

ser muito mais benéfico misturá-las do que concentrá-las em duas 

semanas e, por outro lado, para a AAUMA será melhor em termos 

de disponibilização de vagas. ----------------------------------------------

------ - A Senhora Vereadora Madalena Nunes, da Mudança, sobre 

esta questão, referiu: “Devido ao facto deste período ser de férias 

para muitos dos funcionários, incluindo os que darão apoio neste 

atelier, ponderou-se a hipótese de reduzir o período, mas se não for 

possível em duas semanas será em três pelo que estamos abertos a 

reajustamentos, no entanto não recebemos, por parte da 

Associação, qualquer preocupação relativa a este assunto”.----------

------ - Usando da palavra, e a propósito de um pedido efetuado na 

reunião anterior, sobre o número de participações na audiência de 

interessados no processo de localização do novo hospital, o Senhor 

Vereador João Rodrigues, do PSD, questionou se já tinham os 

dados relativos a esta solicitação, tendo o Senhor Vereador 

Domingos Rodrigues, da Mudança, referido que o processo é 

dirigido pelo Governo Regional, estando os documentos disponíveis 

para consulta, não existindo indicação nem dados concretos sobre 

o período de consulta, mas até à presenta data, não fora 

apresentado qualquer pedido de consulta.-------------------------------

------Continuando, o Senhor Vereador João Rodrigues, do PSD, 

solicitou a marcação de um dia, hora e localização para consulta 

dos processos relativos à reabilitação urbana, pedidos na reunião 
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anterior, tendo ficado marcado esta consulta para o próximo dia 

quinze de junho, às dezasseis horas na sala de reuniões do DOT.---

------De seguida, questionou acerca do projeto para o gaveto da 

Rua Oudinot com a Praça de Tenerife, que já fora presente a duas 

reuniões camarárias, tendo sido retirado das mesmas, ao que o 

Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da Mudança, informou que 

o referido processo encontra-se em análise pelos serviços.------------

------Por último, o Senhor Vereador João Rodrigues, do PSD, 

mencionou que, aquando da aprovação do projeto do hospital 

particular, foram levantadas algumas questões, nomeadamente 

acerca de regras, sendo que numa situação de um projeto similar 

as mesmas não foram aplicadas.------------------------------------------

----- - Intervindo, o Senhor Vereador Luís Miguel Rosa, do CDS/PP, 

perguntou para quando estaria previsto a assinatura do contrato 

do Canil do Vasco Gil, ao que a Senhora Vice-Presidente, Idalina 

Perestrelo, respondeu que seria na semana seguinte.------------------

------Continuando, questionou acerca da comunicação entre a 

Autarquia e o IASAÚDE, relativamente ao problema do mosquito 

portador do vírus da Dengue, ao que a Senhora Vice-Presidente, 

Idalina Perestrelo, informou que existe troca de informações 

semanais, entre a equipa do Departamento de Ciência, da 

Autarquia e o IASAÚDE, com a realização de reuniões regulares, 

não existindo conhecimento de qualquer caso daquela doença.------

------Relativamente às hortas urbanas, no Amparo, o Senhor 

Vereador Luís Miguel Rosa, do CDS/PP, afirmou ter recebido várias 
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queixas de titulares das mesmas, sobre um arrendamento 

“encapotado” de alguns espaços que estarão a ser utilizadas para 

outras finalidades que não a prevista.------------------------------------

------ - A Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, respondeu 

que a Autarquia teria conhecimento desta situação, tendo já sido 

retirada uma horta ao titular, estando os serviços a trabalhar no 

sentido de por fim a estas situações. No entanto, os recursos para 

a correta fiscalização são escassos, acrescentou.-----------------------

------Finalizando a sua intervenção, o Senhor Vereador Luís Miguel 

Rosa, do CDS/PP, e acerca do “Fica na Cidade”, manifestou o seu 

agrado pela transformação que as antigas Festas da Sé sofreram. 

“Foi um festival que captou outro tipo de público abrangendo mais 

espaços da cidade, com um maior número de turistas. No entanto, 

quero deixar um alerta para a questão dos “sound checks” 

realizados durante o dia, em zonas com muitos escritórios, no 

sentido de que para o próximo ano tenham em conta os vários 

tipos de música e os palcos onde se irão realizar estas atuações”, 

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

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

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

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

1 – UTILIZAÇÃO DO MERCADO DOS LAVRADORES:----------------- 

------ - Associação de Futebol da Madeira: - Acompanhado da 

informação da Divisão Jurídica, (refª 468/DJF/DJ/2016), foi 

presente o pedido da Associação de Futebol da Madeira (proc.º 
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12466/16), solicitando a isenção de taxas municipais pelo uso do 

Mercado dos Lavradores (praça do peixe), no dia 26 do corrente 

mês, por ocasião da realização de um jantar convívio, tendo a 

Câmara deliberado deferir, por unanimidade.--------------------------- 

---Em relação a este assunto, a Senhora Vereadora Vanda de 

Jesus, do PSD, questionou acerca do apoio ao nível dos 

transportes, tendo a Senhora Vereadora Madalena Nunes, da 

Mudança, referido que à semelhança do ano transato, a Autarquia 

prestará todo o apoio de acordo com as possibilidades na altura.--- 

2 – URBANISMO:-------------------------------------------------------------

------2.1 – Obras Particulares: - Em presença do requerimento de 

João Miguel Mourão dos Reis Rodrigues Vacas e Outros (procº 

17203/16, sub-procº 2009000511), solicitando a atribuição de 

diversos benefícios fiscais decorrentes da execução da obra de 

reabilitação e ampliação do prédio urbano localizado à Travessa 

João Caetano, números doze e catorze e Travessa do Pimenta, 

número vinte e três, freguesia de Santa Maria Maior, a Câmara 

deliberou deferir, por unanimidade, com base e nos termos da 

informação da Divisão de Gestão Urbanística (refª CH 152/2016).--

---Sobre este assunto, a Senhora Vereadora Vanda de Jesus, do 

PSD, questionou acerca do valor do IMI enquanto decorre a 

construção, ao que o Senhor Vereador Miguel Gouveia, da 

Mudança, esclareceu que desde que exista um processo de 

licenciamento os prédios não sofrem qualquer agravamento no 

IMI.-----------------------------------------------------------------------------
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---Por sua vez, o Senhor Vereador Bruno Pereira, do PSD, 

questionou acerca da avaliação dos prédios devolutos, mas não em 

estado de ruína, ao que o Senhor Vereador Miguel Gouveia, da 

Mudança, informou que está a ser preparado um caderno de 

encargos para a prestação deste serviço, uma vez que a Autarquia 

não possui meios humanos para a realizar.----------------------------- 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente deu por encerrada a reunião às onze horas e trinta 

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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