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-----------------------------ATA NÚMERO 2/2021------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM VINTE E UM DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E 

VINTE UM.-------------------------------------------------------------------- 

----------Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e 

vinte e um nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do 

Município e Sala de Reuniões, reuniu a Câmara Municipal, pelas 

dez horas, via vídeo/teleconferência, sob a Presidência do 

Presidente, Miguel Sérgio Camacho Silva Gouveia, estando 

presentes a Vice-Presidente, Idalina Perestrelo Luis e os 

Vereadores: Jorge Miguel do Vale Fernandes, Joana Carolina 

Oliveira da Silva, Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, Ana 

Cristina Monteiro dos Santos, Bruno Ferreira Martins, Nadina 

Cristina Gonçalves Pereira Mota, Dina Maria Gouveia Freitas Letra 

e Rúben Dinarte Silva Abreu. A secretariar esteve presente Ana 

Paula Borges dos Santos, Chefe da Unidade de Democracia 

Participativa e Cidadania.--------------------------------------------------- 

---Presente ainda, Paulo Renato Camacho da Silva Lobo, 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 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Vereadora Paula Freitas 

Menezes, do PSD.------------------------------------------------------------ 

------Verificado o quórum, o Presidente da Câmara, Miguel Silva 

Gouveia, declarou aberta a reunião.-------------------------------------- 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada 
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a leitura da ata da reunião anterior a qual, previamente distribuída 

em minuta aos Vereadores, foi aprovada, por maioria, com 

abstenção do Vereador Jorge Vale Fernandes, do PSD.---------------- 

--------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA----------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Dando início ao período de antes 

da ordem do dia, foi dada a palavra à Vereadora Nadina Mota, do 

PSD, que pediu esclarecimento quanto à situação de um prédio em 

ruínas, na Rua da Ponte Nova, onde a Câmara já impediu a 

circulação no passeio, mas que se encontra num estado bastante 

precário e que oferece riscos a quem passa por ali.---------------------

------ - O Presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, explicou ter 

a Proteção Civil Municipal passado no local há cerca de duas 

semanas atrás, quando o tempo que se fez sentir e precipitou 

alguns dos recobrimentos da fachada desse edifício, tendo tido a 

iniciativa de vedar o acesso ao espaço público. Mais informou que, 

estando o prédio à venda numa imobiliária, foram contactados os 

proprietários e o promotor imobiliário que está a tratar da venda do 

prédio, informando que, enquanto não se realiza a transação, terão 

que acondicionar a fachada, de forma a salvaguardar a integridade 

de pessoas e bens. Acrescentou ainda que não se trata apenas da 

fachada frontal: a fachada traseira, que dá para o restaurante 

Ratatouille, também oferece perigo, embora não tanto, apesar de 

existirem algumas construções precárias em madeira que poderão 

estar em risco. “Foram alertados os proprietários e também o 

promotor imobiliário para essa situação, porque aquilo não pode 
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continuar assim”, rematou.-------------------------------------------------

------ - Em seguida foi dada a palavra ao Vereador Jorge Miguel 

Fernandes, do PSD, que levantou a questão de várias derrocadas 

que terão acontecido no dia seis de janeiro, entre as quais no Beco 

do Sousa, no Imaculado Coração de Maria, onde “até hoje, 

passadas duas semanas, existem portas de entrada em moradias 

que estão com cerca de um metro, um metro e meio de entulho que 

caiu daquela encosta e esse entulho está sinalizado com aquelas 

fitas da Proteção Civil Municipal. A minha pergunta é se o Senhor 

Presidente tenciona remeter as equipas da autarquia para a 

limpeza, em primeiro lugar, desse entulho e pedras, e se prevê a 

prazo a consolidação da respetiva encosta?”-----------------------------

------ - Respondeu o Presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, 

que, de acordo com a informação que dispunha, a circulação no 

Beco do Sousa tinha sido reposta. Explicou que a queda de pedras 

resultou de uma parede em pedra que colapsou, não de uma 

escarpa, e que, após reposta a circulação “terá que ser envolvido o 

proprietário do terreno para fazer uma eventual consolidação ou, 

neste caso, reconstrução”. Acrescentou que irá confirmar se ainda 

existe alguma dificuldade no acesso a qualquer moradia.-------------

------Voltando a usar da palavra, o mesmo Vereador do PSD 

perguntou se se confirmava os alegados atrasos no pagamento do 

Subsídio Municipal ao Arrendamento e se já foram encetadas as 

diligências para o pagamento atempado dessa relevante ajuda que 

a Câmara tem para com alguns dos munícipes mais carenciados.--
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------ - A Vereadora Madalena Nunes, da Confiança, respondeu que 

a situação já estava regularizada e que os depósitos haviam sido 

feitos nas contas dos cerca de oitocentos (800) beneficiários, tendo 

alguns recebido na terça-feira e outros na quarta-feira, 

dependendo dos bancos onde recebem o depósito.---------------------

------O mesmo Vereador do PSD disse ter uma última questão a 

colocar sobre as estatísticas de vandalismo: “O Senhor Presidente 

tem vindo a referir publicamente o vandalismo e a necessidade da 

Polícia Municipal. Mas tem estatísticas, tem números que 

comprovam essas ações de destruição localizada de vandalismo no 

centro da cidade?”------------------------------------------------------------

------Em resposta, o Presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, 

esclareceu que as informações de que dispõe são aquelas que são 

públicas. “Nós na última semana temos tido conhecimento público 

de vários episódios, normalmente ao amanhecer. Acontecem 

durante a noite, alguns até são visíveis e convocam-nos para 

intervenção imediata, como foi o caso do incêndio na casa do lixo 

no Mercado da Penteada, cujas câmaras de vigilância já 

identificaram um suspeito, esse convocou-nos para lá no imediato, 

com a PSP e os Bombeiros Sapadores a acorrerem ao local. Mas há 

outros que só se vêm na manhã seguinte, como é o caso de várias 

papeleiras que têm sido incendiadas aqui no centro da cidade, 

paragens têm sido vandalizadas com vidros partidos, vários 

arrombamentos no Mercado da Penteada, numa tabacaria nas 

Madalenas, a própria Associação “Os Grandes Azuis” também foi 
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vandalizada, no Passeio Público Marítimo, as moedas. Na prática, 

vamos assistindo a vários episódios de vandalismo um pouco por 

toda a cidade. Não é uma questão de números de que o Senhor 

Vereador não dispõe, é uma questão de senso comum e ver o que a 

cidade está, neste momento, a passar. Normalmente o tempo acaba 

por nos dar razão.” Acrescentou ainda que, os prédios devolutos 

também são vandalizados e incendiados, à semelhança do que 

aconteceu na Rua Bela de Santiago na noite anterior. “Na prática, 

se não fizermos nada, as consequências serão visíveis mais à 

frente. Estamos a notar os sintomas de uma cidade que necessita 

de outra intervenção”, concluiu.-------------------------------------------

------ - Em seguida foi dada a palavra à Vereadora Ana Cristina 

Santos, do CDS/PP, que perguntou sobre as medidas de apoio, 

aprovadas no ano anterior com vigência até ao final do ano, 

relativamente ao tarifário da água do alojamento local, de comércio 

para habitação, referindo que algumas pessoas tinham recebido 

notificações para alterar o seu tarifário de doméstico novamente 

para comercial.---------------------------------------------------------------

------ - Respondeu o Presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, 

ser este um assunto que vai ser tratado no último ponto da ordem 

de trabalhos. Aproveitou para esclarecer o motivo pelo qual 

algumas medidas estavam com vigência até 31 de dezembro: 

“Aquilo que está previsto para as câmaras municipais pela Lei nº 

6/2020, foi um regime excecional de apoios, com vigência só até 31 

de dezembro, portanto não poderíamos estender esses apoios. Só 
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depois do Decreto-Lei nº 6-D/2021, que veio permitir a 

prorrogação, e essa Lei saiu no dia 15 deste mês. Na prática, nós 

precisávamos de fundamentação legal para poder fazer e essa 

fundamentação só existiu no dia 15, com a publicação do Decreto 

que estende a vigência da Lei nº 6/2020 até 31 de dezembro de 

2021. Na prática, aquilo que estamos a fazer é prorrogar a 

possibilidade desse tarifário ser aplicado.”-------------------------------

------ - O Vereador Rúben Abreu, da Confiança, aproveitou para 

clarificar que, de acordo com a aludida deliberação, o tarifário 

doméstico seria aplicado ao alojamento local, nas situações em que 

os consumo não ultrapassasse os 5m3, havendo a necessidade de 

fazer a leitura desse consumo todos os meses, sendo preciso 

comprovar que tem esse consumo para poder beneficiar do tarifário 

doméstico. Esclareceu ainda que, quando o consumidor informa as 

Finanças que vai iniciar a atividade, o tarifário passa logo para 

comércio, automaticamente. Se o consumo fosse inferior aos 5m3, 

o tarifário que seria faturado ao cliente, seria o doméstico.-----------

------ - No uso da palavra, a Vereadora Joana Silva, do PSD, disse 

estar preocupada com a forma como irão decorrer as eleições de 

domingo, quer em relação aos voluntários em falta em algumas 

freguesias, como é o caso de Santo António e São Martinho, quer 

relativamente aos próprios locais de voto, uma vez que muitas 

salas são extremamente pequenas para assegurar as devidas 

condições, mesmo tendo em conta os números que se vem falando 

a propósito da abstenção, perguntando o que está pensado para 
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solucionar esta problemática que irá ser grande, dando como 

exemplo a afluência aos locais de votação antecipada no domingo 

anterior.------------------------------------------------------------------------ 

------ - O Presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, disse que 

“este é um assunto que preocupa a todos, a forma como encontrar 

voluntários. A qualidade em que as pessoas se envolvem nas 

mesas de voto é sempre de voluntários. Não podemos impor a 

ninguém para estar na mesa de voto. As pessoas recebem – é 

público que recebem 50 euros – para estar naquele dia nas mesas 

de voto e, infelizmente, não estamos a conseguir ter o número de 

pessoas que, normalmente, numas outras eleições, costumam 

participar. Já assistimos a essa dificuldade na semana passada, no 

último domingo, quando fizemos nos Paços do Concelho, o voto 

antecipado em mobilidade. Tivemos três mesas e houve dificuldade 

em encontrar pessoas para manter a quarta mesa. Quanto às filas, 

não será um cenário que se repita no dia das eleições, uma vez 

que, no caso do voto antecipado, as pessoas tinham que votar nos 

Paços do Concelho, enquanto que agora cada pessoa vota na sua 

freguesia. Lembro que há sempre períodos de maior afluência, 

nomeadamente depois da missa, antes do almoço”. Acrescentou 

que o Presidente da Junta de São Roque também lhe transmitiu 

essa preocupação, a respeito de encontrar pessoas para as secções 

de voto, e que a Câmara está a tentar compensar os voluntários de 

umas freguesias com outras, mas também não é fácil, porque, 

sendo voluntariado, é preciso que as pessoas aceitem. “Nos termos 
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da lei, os delegados podem substituir os membros da mesa, na 

falha da mesa, para esta funcionar. Só podemos ter mesas a 

funcionar nos termos que a lei eleitoral permite”, concluiu.----------

------ - Em seguida foi dada a palavra ao Vereador Paulo Silva 

Lobo, do PSD, que perguntou se estava prevista alguma alteração 

ao trânsito no cruzamento entre a Rua das Hortas e o Bom Jesus, 

por forma a evitar os acidentes que com frequência são notícia.-----

------ - Respondeu o Vereador Bruno Martins, da Confiança, que “é 

preciso alguma habituação àquele cruzamento, uma vez que 

passamos de duas faixas para uma única. Se um dia mais tarde 

alargarmos aqueles passeios, podemos repensar a solução. No 

entanto, a solução que está neste momento é, apesar de tudo, a 

melhor solução possível, e os níveis de acidentes que refere, são 

semelhantes àqueles que existiam no passado. Reconhecendo que 

é sempre possível afinar melhor algumas soluções, a solução que 

está, tem o mesmo número de acidentes que estavam registados, 

ano após ano, em anos anteriores”, completou.-------------------------

------ - Interveio a Vereadora Nadina Mota, do PSD, para referir 

que, no terreno em frente ao miradouro Vila Guida, sobre o qual 

falou na reunião anterior, já se encontram máquinas a trabalhar, 

perguntando se havia algum projeto licenciado.------------------------

------ - O Vereador Bruno Martins, da Confiança, confirmou a 

existência de um projeto licenciado e que a intervenção não 

ultrapassará os dois e três pisos, estando em conformidade com o 

PDM, o qual prevê atempadamente um sistema de vistas, estará 
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sempre abaixo dos nove e dez metros de altura, pelo que ficará 

abaixo da cota do miradouro.---------------------------------------------- 

------ - Foi dada a palavra ao Vereador Jorge Miguel Fernandes, do 

PSD, que perguntou se houve mais casos de COVID-19 entre 

funcionários da Autarquia, tendo o Presidente da edilidade 

informado que, “infelizmente, havia a reportar casos em diversos 

serviços, ainda que a Câmara esteja a cumprir com todas as 

normas emanadas da Autoridade de Saúde, isolando o perímetro 

das atuações, os funcionários que estão identificados, identificar as 

cadeias de transmissão e que, até ver, o sistema tem funcionado e 

não tem colocado em causa a operacionalidade da Câmara. 

Obviamente, inspira-nos algumas preocupações, não só pela 

questão da Câmara, mas pela questão da evolução. Já entrámos 

em risco muito elevado, para entrarmos em risco extremo era 

necessário que tivéssemos cerca de 70 casos novos por dia, 

acrescentando que nesse cenário haverá que tomar outro tipo de 

medidas, possivelmente mais restritivas ainda, mas que, para já e 

pelo menos no universo municipal, está a ser possível gerir os 

casos que vão surgindo.”----------------------------------------------------

------ - O Vereador Rúben Abreu, da Confiança, corroborou as 

palavras do Presidente, confirmando a existência de casos 

positivos, de funcionários em isolamento profilático determinado 

pela Autoridade de Saúde, bem como de pessoas em 

autoisolamento. Esclareceu que a Câmara tem estado a atuar de 

acordo com as indicações anteriormente dadas pela Autoridade de 
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Saúde, uma vez que não tem sido possível obter resposta, muito 

provavelmente devido ao facto de aquela Autoridade se encontrar 

muito assoberbada com a atual situação.-------------------------------- 

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

------Concluído o Período de Antes da Ordem do Dia, iniciou-se a 

apreciação dos assuntos constantes da ordem do dia e pela 

sequência nela prevista:----------------------------------------------------- 

1 – AQUISIÇÃO DE VIATURAS:-------------------------------------------

------ - Concurso Público no Âmbito da União Europeia para a 

“Aquisição por Lotes de Nove Viaturas RSU de 19 Toneladas: 

Lote 1 – “Aquisição de Sete Viaturas de Recolha de Resíduos 

Sólidos Urbanos de 19 Toneladas” e Lote 2 – “Aquisição de 

Duas Viaturas de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos de 19 

Toneladas, com Sistema de Lavagem de Contentores, para o 

Município do Funchal” – Abertura de Procedimento: - De 

acordo com a informação do Departamento (refª 0018/DA/2021), a 

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de 

concurso público no âmbito da União Europeia, para a aquisição 

das viaturas referenciadas em título, com o valor base total de € 

1.571.624,00 (um milhão, quinhentos e setenta e um mil, 

seiscentos e vinte e cinco euros) a que acresce o IVA à taxa legal 

aplicável e aprovar as peças processuais, bem como a designação 

do júri proposto na referida informação, composto por: Presidente: 

Vitor Jordão; 1º Vogal efetivo: Armando Silva; 2º Vogal efetivo: 

Adelino Filipe; 1º Vogal suplente: Jorge Garanito; 2º Vogal  
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suplente: António Neto.----------------------------------------------------- 

---O Vereador Jorge Miguel Fernandes, do PSD, perguntou qual a 

comparticipação comunitária nesta aquisição, tendo a Vice-

Presidente, Idalina Perestrelo, respondido que a aquisição era feita 

com recurso a empréstimo que foi pedido o ano passado.-------------

---Por sua vez, o Presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, 

explicou que não há comparticipação comunitária, a exemplo do 

que acontece com a conservação de obras que já foram 

comparticipadas. “O que existe é comparticipação para aquisição 

de viaturas bi-fluxo, para viaturas que promovam a separação de 

resíduos, e essas temos adquirido com alguma comparticipação. 

Nas viaturas de resíduos indiferenciados que, no passado, foram 

financiadas, por programas do fundo comunitário POPRAM III, ou 

pelas verbas do jogo instantâneo que, antes dos Jogos da Santa 

Casa entrarem na Madeira, gerava uma disponibilidade financeira 

superior a um milhão de euros/ano e, neste momento, 

praticamente não produz nada. Essas viaturas têm um fim de vida 

e, chegando ao fim de vida, não é comparticipável em fundos 

comunitários a renovação das frotas de resíduos indiferenciados. 

No entanto, há necessidade de o fazer, e estamos recorrendo a 

empréstimo. Estas são as primeiras nove, de quarenta e sete, que 

incluem também viaturas de transferência entre a Estação de 

Triagem dos Viveiros e a Estação de Tratamento da Meia-Serra. Na 

prática, tudo aquilo que não é cofinanciado por fundos 

comunitários, a Câmara está a promover a sua renovação com 
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recurso ao empréstimo que foi aprovado e visado pelo Tribunal de 

Contas o ano passado”, esclareceu.---------------------------------------

---A Vereadora do CDS/PP, Ana Cristina Santos, interveio dizendo 

que há uma viatura que tem cofinanciamento comunitário de 85%, 

através do projeto “Reforçar e Potenciar a Recolha Seletiva no 

Concelho do Funchal”, o que foi confirmado pela Vice-Presidente 

da Autarquia.-----------------------------------------------------------------

---O Presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, clarificou que 

todas aquelas que não têm a componente de separação de 

resíduos, de sustentabilidade, têm que ser com recurso a meios 

próprios. Todas aquelas que, tendo essa componente, existam 

linhas abertas para poder financiar, como será o caso das bi-fluxo, 

aí podem ser parcialmente financiadas pelo POSEUR.----------------- 

2 – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS NO ÂMBITO 

DESPORTIVO – 2020: - A Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição, para o ano de dois mil e vinte, dos apoios 

financeiros a várias entidades de âmbito desportivo, conforme lista 

anexa à deliberação que se transcreve, subscrita pela Vereadora 

Dina Letra, da Confiança, ficando a mesma a fazer parte integrante 

desta ata como Anexo (A):---------------------------------------------------

---“Considerando que: 1. Conforme o estatuído na alínea u) do nº 

1, do art.º 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, constituem 

incumbências das câmaras municipais apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 

de interesse para o Município, incluindo aquelas que contribuam 
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para a promoção da saúde e prevenção de doenças; 2. Nos termos 

da alínea o), da mesma lei, compete igualmente à câmara 

municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e 

organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à 

execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o 

Município, bem como à informação e defesa dos direitos dos 

cidadãos; 3. As pessoas coletivas e individuais que constam no 

documento que constitui o Anexo I à presente deliberação, 

prosseguem escopos e atividades de reconhecido e relevante 

interesse municipal no domínio desportivo e cumprem as 

premissas previstas no Regulamento de Atribuição de Apoios 

Financeiros ao Associativismo e Atividades de Interesse Municipal; 

4. A atribuição dos apoios financeiros em anexo tem em 

consideração o plano de atividades apresentado por cada uma das 

entidades, bem como o serviço público prestado ao Concelho do 

Funchal, nas áreas em que as referidas entidades se inserem; 5. 

Atendendo às restrições orçamentais em que a Câmara Municipal 

do Funchal se deparou no ano 2020, assim como os elevados 

custos associados às medidas de prevenção e combate à pandemia 

da doença COVID-19 para as associações; 6. Tendo em conta os 

compromissos assumidos pelos clubes e associações, que reuniram 

esforços para manter a organização dos eventos previstos, adiando 

a realização de alguns deles para 2021 devido ao aumento do 

número de casos positivos da Região; 7. As verbas atribuídas pela 

presente deliberação têm cabimento 2021/573. Face aos 
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considerandos acima mencionados, proponho que esta Câmara 

Municipal, ao abrigo das alíneas o) e u), do nº 1 do art.º 33º da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, e do Regulamento de Atribuição de 

Apoios Financeiros ao Associativismo e Atividade de Interesse 

Municipal delibere a atribuição, para o ano de 2020, do apoio 

financeiro de € 44.500,00 euros (quarenta e quatro mil e 

quinhentos euros) às atividades de interesse municipal no âmbito 

do desporto constantes no anexo”.---------------------------------------- 

---A Vereadora Ana Cristina Santos, do CDS/PP, perguntou se este 

apoio seria feito ao longo do ano e em quanto tempo estava previsto 

fazer estes apoios.------------------------------------------------------------

---Respondeu a Vereadora proponente que “estes apoios se referem 

ao ano de 2020 e, a partir do momento em que as entidades 

entreguem o plano de atividades e toda a documentação 

necessária, serão alvo de protocolo e serão pagas imediatamente”.-- 

3 – URBANISMO:-------------------------------------------------------------

------3.1 - Benefícios Fiscais/Área de Reabilitação Urbana 

(ARU): - Em presença do processo apresentado por Barreto, 

Fernando e Daniel, Lda. (proc,º6738/2020, sub-proc.º 

2019000253), solicitando os benefícios fiscais atinentes à “Área de 

Reabilitação Urbana (ARU)”, decorrentes da execução das obras de 

reconstrução e alteração do prédio situado à Rua da Carreira, 

números setenta e três, setenta e cinco e setenta e cinco-A e Rua 

de São Francisco, números trinta e trinta e dois, freguesia de São 

Pedro, a Câmara, com base no parecer da Divisão Jurídica (refª 11-
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DJF/DJ/2021), tomou, por unanimidade, a seguinte deliberação: 

“Considerando que: a) Mediante o requerimento com o registo de 

entrada 7308/2019, no respeitante à execução das obras de 

reabilitação, na modalidade de reconstrução e alterações do imóvel 

acima identificado, foram solicitados os benefícios fiscais 

associados à Área de Reabilitação Urbana – “Cidade Com(n) Vida”; 

b) A Divisão de Apreciação Urbanística, pela informação 

149_DAU2020, esclareceu, no que ao imóvel em questão diz 

respeito, que o mesmo se encontra inserido dentro da área 

correspondente à referida ARU; c) Nos termos do Ponto 2.19 da 

Lista I – Bens e serviços sujeitos a taxa reduzida do CIVA, a 

empreitada em referência pode beneficiar da aplicação de taxa 

reduzida de 5%, sem prejuízo de  alteração legislativa posterior, por 

se tratar de uma empreitada de reabilitação urbana realizada num 

imóvel localizado numa ARU delimitada nos termos legais; d) De 

acordo com o preceituado no artigo 3.º do Regulamento Municipal 

de Apoio à Reabilitação Urbana no Funchal, publicado no Diário da 

República – II Série, n.º 142, de 25 de julho de 2017, as obras de 

reabilitação levadas em ARU criadas pelo Município do Funchal 

beneficiam, a título de taxas municipais, de isenção total do 

pagamento, por 6 meses, da ocupação fixa do espaço público 

municipal com a colocação de andaimes, tapumes, autobombas e 

gruas, necessária para a realização das ações de reabilitação 

urbana e redução em 50% da taxa de emissão do alvará da licença 

de construção ou admissão da comunicação prévia; e) O exponente 
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não tem dívidas para com o Município. Face aos 

supramencionados considerandos e ao enquadramento normativo 

aí vertido, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal 

delibere o seguinte: - Reconhecer os pressupostos para que o 

requerente possa beneficiar da aplicação de taxa reduzida de 5% 

do IVA, por se tratar de uma empreitada de reabilitação urbana 

realizada num imóvel localizado numa ARU delimitada nos termos 

legais, devendo ser emitida certidão de localização que ateste este 

facto; - Quanto às isenções e reduções relacionadas com as taxas 

municipais e de acordo com o artigo 3.º do Regulamento Municipal 

de Apoio à reabilitação Urbana no Funchal: - Isenção total do 

pagamento, por 6 meses, da ocupação fixa do espaço público 

municipal com a colocação de andaimes, tapumes, autobombas e 

gruas, necessária para a realização das ações de reabilitação 

urbana; - Redução em 50% da taxa de emissão do alvará da 

licença de construção ou admissão da comunicação prévia”.--------- 

------ - Perante o processo apresentado por I J Freitas, Unipessoal, 

Lda. (proc.º 4103/2020, sub-proc.º 20150000296), solicitando os 

benefícios fiscais atinentes à “Área de Reabilitação Urbana (ARU)”, 

decorrentes da execução das obras de reabilitação do prédio 

situado à Rua da Conceição, número trinta/Rua da Figueira Preta, 

número vinte nove, freguesia da Sé, a Câmara, com base no 

parecer da Divisão Jurídica (refª 12-DJF/DJ/2021), tomou, por 

unanimidade, a seguinte deliberação: “Considerando que: a) Por 

deliberação unânime, a Assembleia Municipal do Funchal, em 
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sessão ordinária realizada nos dias 24 e 26 de novembro de 2014, 

aprovou a delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro 

Histórico do Funchal, incluindo a Memória Descritiva e 

Justificativa, a Planta de Delimitação e o Quadro de Benefícios 

Fiscais, sob proposta da Câmara Municipal deliberada no dia 06 de 

novembro de 2014; b) A Delimitação da Área de Reabilitação 

Urbana do Centro Histórico do Funchal foi publicitada por diversas 

formas, designadamente, através do Aviso nº 14538/2014, 

publicado no Diário da República, 2ª Série, Nº 251, de 30 de 

dezembro de 2014; c) A aprovação da referida ARU abrangeu um 

quadro de benefícios fiscais associados aos impostos municipais e 

apoios e incentivos financeiros à reabilitação, tendo por base o 

disposto no n.º 2, do artigo 45.º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais 

(EBF), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, na sua 

redação atual; d) Os benefícios fiscais, apoios e incentivos 

financeiros à reabilitação, na ARU do Centro Histórico do Funchal, 

serão concedidos após prévia vistoria a efetuar pelos serviços 

competentes da câmara municipal, que ateste a boa execução e 

conclusão das obras e cessarão se se verificar que houve 

desrespeito ao projeto aprovado, ou que foram executadas 

demolições não autorizadas; e) Corria o ano de 2018, a atual 

proprietária do imóvel adquiriu essa qualidade, tendo iniciado as 

obras de reabilitação nesse mesmo ano; f) A intervenção levada a 

cabo no imóvel, sito à Rua da Conceição nº 31/Rua da Figueira 

Preta, nº 29, na freguesia da Sé, desta cidade e município, 
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constante no subprocesso do Departamento de Ordenamento do 

Território n.º 20150000296, foi qualificada como obra de alteração 

e reabilitação e mereceu a emissão do correspondente Alvará de 

Obras n.º 61, de 15 de maio de 2018; g) Concluídas as obras, foi, 

posteriormente, emitido o Alvará de Autorização de Utilização n.º 

115, de 30 de dezembro de 2019; h) Foi igualmente determinado 

pelos serviços camarários que a intervenção de reabilitação fez com 

que o nível de conservação do imóvel subisse dois níveis e 

atribuída a classificação de “Excelente”, sendo que o Certificado 

Energético atesta que o imóvel detém uma classificação energética 

de C, fazendo com que tivesse sido emitido parecer favorável neste 

particular. Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal 

delibere, ao abrigo do Quadro de Benefícios Fiscais, associado à 

Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico do Funchal, 

aprovado pela Assembleia Municipal do Funchal em 24 e 26 de 

novembro de 2014 e publicitada pelo Aviso n.º 14538/2014, 

publicado no Diário da República, 2ª Série, N.º 251, de 30 de 

dezembro de 2014, e da 2ª parte do n.º 4, do artigo 45.º, do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais, na sua redação atual, o seguinte: 

Atribuir o benefício fiscal previsto na al. b), do n.º 2, do artigo 45.º, 

do último diploma citado, relativamente ao prédio situado na Rua 

da Conceição n.º 31/Rua da Figueira Preta n.º 29, freguesia da Sé, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

167/19910205, e inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo 

560, em concreto:    - Isenção do imposto municipal sobre as 
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transmissões onerosas de imóveis nas aquisições de imóveis 

destinados a intervenções de reabilitação, isto porque a entidade 

adquirente iniciou as respetivas obras no prazo máximo de três 

anos a contar da data de aquisição”.-------------------------------------- 

4 – PAGAMENTO DE DÍVIDAS EM PRESTAÇÕES: - A Câmara 

deliberou, por unanimidade, a pedido de Empresa “Ritualoriginal 

Unipessoal, Lda.” e com base na informação da Divisão de Receitas 

e Financiamento (datada de 2021/01/11), aprovar o pagamento, 

em vinte quatro (24) prestações mensais, da dívida de € 1.350,17 

(mil trezentos e cinquenta euros e dezassete cêntimos), relativa a 

publicidade e ocupação da via pública, do estabelecimento situado 

à Rua da Carreira, número cento e três, freguesia de São Pedro.----

------ - Perante o requerimento da Empresa Restaurante “O 

Almirante, Lda.” (procº 65244/2020), solicitando o pagamento em 

vinte três (23) prestações mensais, da dívida de € 1.077,73 (mil e 

setenta e sete euros e setenta e três cêntimos), referente à 

ocupação da via pública e publicidade do estabelecimento situado 

ao Largo do Poço, números um e dois, freguesia de Santa Maria 

Maior, a Câmara, em função da informação da Divisão de Receitas 

e Financiamento (datada de 2021/01/11), deliberou, por 

unanimidade, deferir.-------------------------------------------------------- 

5 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÕES: - A pedido de 

Délia Paula de Freitas Candelária (proc.º 60479/2020), a Câmara 

deliberou, por unanimidade, de acordo com a informação da 

Divisão de Águas Residuais Urbanas (refª I-2020-24010), aprovar a 
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indemnização no valor de € 381,71 (trezentos e oitenta e um euros 

e setenta e um cêntimos), referente aos danos causados na viatura 

marca Volkswagen Golf (matrícula 54-JO-24), devido a uma 

depressão do pavimento junto a uma caixa de visita na rede de 

saneamento, na Rua Pedro José de Ornelas, freguesia de Santa 

Luzia.---------------------------------------------------------------------------

------ - Na presença do pedido de indemnização solicitado por Jorge 

Pereira de Ornelas, pelos danos causados no para-brisa traseiro da 

viatura Renault Clio (matrícula 69-36-XG), devido à projeção, 

inadvertidamente, de pedras, aquando da utilização de uma 

roçadora na Rua Comendador José dos Santos Gomes, freguesia 

do Monte, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o 

pagamento de € 191,24 (cento e noventa e um euros e vinte quatro 

cêntimos), de acordo com a informação do Departamento de 

Ambiente (refª 0036/DA/SEP/2021).-------------------------------------

------ - A Câmara deliberou, em função do requerimento 

apresentado por Daniel Estevão Carvalho Faria (proc.º 

68497/2020) e com base na informação do Departamento de 

Infraestruturas e Equipamentos (refª 2/2021), aprovar, por 

unanimidade, o pagamento da importância de € 95,00 (noventa e 

cinco euros), referente aos prejuízos causados na viatura Opel 

Astra (matrícula 70-QT-19), provocados por uma degradação 

existente no pavimento (buraco), na Travessa das Capuchinhas, 

freguesia de São Pedro.------------------------------------------------------ 

6 – PESSOAL:-----------------------------------------------------------------
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------6.1 – Processos Disciplinares – aplicação de penas: - Em 

presença do processo disciplinar (nº 25/2020), instaurado ao 

funcionário (nº 11616) Assistente Operacional (Canalizador a 

desempenhar funções de motorista na Remoção Hermética da 

Noite), a exercer no Departamento de Ambiente - Divisão de 

Remoção de Resíduos, por falta de zelo (acidente de viação), a 

Câmara deliberou, por maioria, com abstenção do PSD e CDS/PP, 

mediante escrutínio secreto, aplicar a pena de vinte (20) dias de 

suspensão, suspensa por dois anos, nos termos e com os 

fundamentos do relatório final.--------------------------------------------

------ - Perante o processo disciplinar (nº 26/2020), instaurado ao 

funcionário (nº 8428), Assistente Operacional (Motorista de 

Pesados), a exercer funções no Departamento de Ambiente – 

Divisão de Remoção de Resíduos, por falta de zelo (alcooteste 

positivo), a Câmara deliberou, por maioria, com abstenção do PSD 

e CDS/PP, 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.-------------------------------------------- 

7 – PROPOSTAS DA VEREAÇÃO:----------------------------------------- 

------ - Proposta de Deliberação do PSD, intitulada “Apoio ao 

Abrigo de Nossa Senhora de Fátima: - Foi apresentado pelos 

Vereadores do PSD, a proposta de deliberação que se transcreve:--- 

---“Considerando que: 1) Constituem incumbências das Câmaras 

Municipais apoiar atividades de natureza social, educativa, 

cultural, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 
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Município, conforme estabelecido na alínea u) do n.º 1, do art.º. 

33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 2) Segundo o 

estabelecido na alínea o) da supracitada lei, compete, igualmente, 

às autarquias deliberar sobre as formas de apoio a entidades e 

organismos legalmente existentes, nomeadamente aqueles que 

sejam de interesse para os Municípios; 3)  O Abrigo Nossa Senhora 

de Fátima (ANSF) é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social (IPSS), sem fins lucrativos, com a valência de Casa de 

Acolhimento que alberga em regime de internato jovens de ambos 

os géneros em perigo, entre os 12 e os 18 anos. O ANSF tem como 

missão a integração pessoal e social dos mesmos, bem como a 

proteção e promoção de direitos que potenciem o seu bem-estar e 

desenvolvimento integral. Anualmente a Equipa Técnica elabora, 

conjuntamente com os jovens, um Plano de Atividades com o 

objetivo de proporcionar-lhes experiências educativas e recreativas 

adequadas às suas idades.4) A 21/11/2018 e 3/05/2019, foram 

dirigidos, ao Vereador do Desporto da CMF, dois pedidos a solicitar 

a cedência de material desportivo dos ginásios tutelados pela 

autarquia (tapetes e bolas de Pilates, bicicletas estáticas, 

passadeiras de corrida, entre outros) e que estivessem destinados a 

abate. A cedência dos materiais acima descritos iria proporcionar a 

promoção de estilos de vida saudável, nomeadamente ao nível da 

realização de atividade física regular. Assim, a Câmara Municipal 

delibera: 1. Estabelecer um acordo de cooperação com o Abrigo 

Nossa Senhora de Fátima de forma ceder material desportivo não 
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utilizado nos ginásios tutelados pela autarquia de forma a apoiar o 

crescimento saudável dos jovens e potenciar o seu bem-estar e 

desenvolvimento integral; 2.  Atribuir anualmente, um apoio 

financeiro de cinco mil euros de forma a proporcionar melhores 

condições de acolhimento a estes jovens em situação de grande 

fragilidade social. Deverá o executivo camarário, relativamente ao 

ora proposto, solicitar aos Serviços Jurídicos próprios (mesmo com 

eventual recurso a consulta jurídica externa, caso necessário), o 

expediente jurídico e administrativo no sentido de assegurar o seu 

enquadramento legal, garantindo a devida implementação nos 

termos propostos. A orientação jurídica pretendida deverá, 

designadamente, indicar a forma de implementar o ora proposto, 

tendo em conta, mas não limitado a hipotética necessidade de 

alterar quaisquer regulamentos, com eventual submissão à 

Assembleia Municipal caso constitua requisito para concretizar o 

teor das disposições ora propostas”.-------------------------------------- 

---A Vereadora Madalena Nunes, da Confiança, disse que a Câmara 

já tem tido contacto com este abrigo, o qual tem apresentado 

candidaturas, tendo beneficiado de quantias variáveis, em função 

do projeto que é apresentado. Relativamente ao que é mencionado 

na primeira parte da proposta de deliberação, esclareceu que 

quando os equipamentos são abatidos é porque já não estão em 

condições de segurança para serem utilizados nos ginásios 

municipais e que, se não têm condições para serem utilizados 

pelos utentes dos ginásios, também não podem ser oferecidos. Em 
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relação ao apoio financeiro, foi criado um Regulamento de Apoio ao 

Associativismo, “para, anualmente, se aferir o dinheiro municipal 

que está disponível, como poderá ser bem empregue e distribuído 

por instituições do nosso território, de diferentes redes - 

desportiva, social, cultura, proteção civil – que poderão desenvolver 

projetos que se considerem de interesse para o Município. O Abrigo 

de Nossa Senhora de Fátima, tem um papel fundamental na 

qualidade de vida de uma série de crianças e tem feito a sua 

candidatura e tem recebido verba sempre que tem feito a 

candidatura. Não fizeram a candidatura?”-------------------------------

---Respondeu a Vereadora proponente que havia sido feita e 

tinham recebido mil euros que “ajudam e eles estão muito gratos 

por isso, mas é insuficiente para um dos objetivos que era dar 

maior conforto aos jovens e proporcionar uma mudança a nível dos 

quartos que são partilhados, com materiais mais adequados.”-------

---Retomando a palavra, a Vereadora da Confiança, referiu que o 

apoio havia sido de mil e quinhentos euros e já estava pago, que foi 

feito de acordo com o pedido que fizeram. “É consoante o tipo de 

projeto que candidatam e nós damos uma percentagem. Nunca 

podemos dar 100%, porque cada instituição tem que mostrar 

alguma sustentabilidade para os projetos, nunca se pode dar a 

quantia total envolvida no pedido que é feito. Fazer apoios 

mediante deliberações avulsas, é uma coisa que hoje em dia, na 

Câmara, não podemos fazer, porque nós temos um apoio ao 

associativismo, que tem regras próprias e que atribui dinheiro. 
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Neste momento, já foram enviadas para os departamentos 

respetivos as candidaturas todas para 2021 e penso que, se calhar, 

deverão ter feito também um pedido para 2021, assim como 

fizeram para o ano passado e já o receberam. O que posso dizer é 

que será avaliada com toda a atenção a candidatura que fizeram e 

os projetos que fizeram.” Voltou a referir que “existe um 

regulamento, que é muito concreto, que diz como é que as verbas 

poderão ser distribuídas pelas diferentes áreas de intervenção e de 

importância municipal de intervenção no território, quais são os 

critérios e que o Abrigo Nossa Senhora de Fátima enquadra-se 

perfeitamente naquilo que são os objetivos na área social, e numa 

cidade que é amiga das crianças e que se preocupa com o bem-

estar das crianças, e ainda por cima são mais vulneráveis do que 

outras, está perfeitamente enquadrado, tem-se sempre 

candidatado e tem recebido alguma verba.” Manifestou a sua total 

disponibilidade para reunir com os responsáveis, permitindo-lhes 

explicar melhor o projeto, até porque pode estar a ser mal 

interpretado, ou mal explicado nos formulários e podem melhorar o 

seu enquadramento em futuras candidaturas. “Dar um apoio, 

através de uma deliberação onde se pede que, anualmente, a 

Câmara dê cinco mil euros, isso é impossível. Até porque nós nem 

damos dinheiro para se repetir anualmente, sem sequer ser 

avaliado o projeto, onde é que foi gasto e investido o dinheiro, isso 

é uma coisa que nem sequer se pode fazer. Volto a dizer: por isso é 

que existe o Regulamento dos Apoios ao Associativismo, por isso é 
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que existem os relatórios anuais para evidencia de onde é que foi 

aplicada essa verba e, como é evidente, estamos sempre abertos a 

ajustar aquilo que estamos a aferir, estamos sempre disponíveis a 

reavaliar as situações. Esta é a altura ideal para o fazer”, 

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

---A Vereadora Nadina Mota, do PSD, voltou a usar da palavra para 

dizer que se pelo facto de a proposta ter sido apresentada pelo 

PSD, isso prejudicar a Associação ou se caso seja apresentada por 

outra força esse apoio venha a ser atribuído, retiram de imediato a 

proposta, lembrando terem sido os Vereadores do PSD, em 

reuniões anteriores, a proporem “uma plataforma onde ficasse tudo 

transparente dos apoios que são dados e, na minha modesta 

opinião, uma instituição de cariz social como esta, uma IPSS, ter 

mil ou mil e quinhentos euros, quando vemos – e nós aprovámos – 

outras instituições cujo trabalho é importante, mas não tão nobre 

como este, a mim choca-me um pouco”.---------------------------------

---A Vereadora Madalena Nunes, da Confiança, respondeu: 

“Quando nós avaliamos e damos a esta Associação mil e 

quinhentos euros, uma das coisas que é avaliado é quantos apoios 

mais estas instituições recebem de outras entidades, porque isto é 

dinheiro público e, ao ser dinheiro público, temos que ter alguns 

critérios. Quem recebe verbas de outras instituições, também isso 

é tido em conta na análise que fazemos. Por isso é que, e já fomos 

aqui questionados, sabemos, porque é público, algumas 

instituições recebem dinheiro de outras entidades, portanto não 
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precisarão tanto daquilo que o Município está a dar. Se há um 

regulamento, nós não podemos estar a aprovar em reunião de 

Câmara propostas que vêm de diferentes vereadores, sem terem 

passado pelo crivo das candidaturas ao abrigo do apoio ao 

associativismo. Eu não sei se o Abrigo Nossa Senhora da Fátima 

fez nova candidatura; eu presumo que tenha feito, porque tem 

recorrido a esta ferramenta.”----------------------------------------------- 

--- - Colocada à votação, foi a proposta reprovada, com votos 

contra da Coligação Confiança, que apresentou a seguinte a 

seguinte declaração de voto:------------------------------------------------

------Declaração de Voto da Confiança: - “A Coligação Confiança 

votou contra a proposta uma vez que, em si, encerra uma análise 

casuística das necessidades de financiamento associativo do 

concelho, ultrapassa os procedimentos e os expedientes legais que 

a Câmara tem em vigor, nomeadamente o Regulamento do apoio ao 

associativismo que, até 2014, não existia ficando sob um manto de 

opacidade da decisão discricionária dos executivos PSD, tenta 

ultrapassar outras instituições com este expediente e, como tal, 

não podemos permiti-lo, e ainda encerra em si uma brutal 

hipocrisia quando pede solidariedade para entidades quando 

votam contra os orçamentos que permitem, precisamente, auxiliar 

essas mesmas entidades. Portanto, não resta outra alternativa à 

Coligação Confiança, senão votar contra esta proposta do PSD”.---- 

------ - Proposta de deliberação do PSD, intitulada 

“Intervenção integral no Caminho do Monte: - Os Vereadores do 
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PSD, apresentaram a seguinte proposta de deliberação:-------------- 

---“Considerando: 1) A atividade dos Carreiros do Monte é uma 

imagem turística da cidade do Funchal e uma visita quase 

obrigatória do destino Madeira; 2) A descida nos carros de cesto, 

atividade emblemática da nossa história, cultura e tradição, feita 

no Caminho do Monte, estrada municipal, deve ter a garantia de 

total segurança por parte do Município do Funchal, o que não se 

verifica no momento; 3) As intervenções efetuadas pelo Município 

do Funchal não se coadunam com as exigências de segurança, 

quer para os Carreiros do Monte quer para os turistas que fazem a 

descida nos carros de cesto, face ao grau de degradação do asfalto 

no Caminho do Monte, promovendo com cada remendo efetuado, 

desnivelamentos na sua extensão, o que compromete a experiência 

desta atração turística; 4) Ao longo da extensão do Caminho do 

Monte são visíveis vários derrames de água, o que constitui um 

desperdício gritante de um bem escasso, bem como derrames da 

rede de esgotos, num claro atentado à saúde pública; 5) A 

atividade dos Carreiros do Monte tem um forte impacto na 

economia local da Freguesia do Monte e dos seus fregueses, sendo 

de extrema importância garantir condições de recuperação desta 

atividade fortemente atingida pela pandemia do COVID-19. Assim, 

a Câmara Municipal delibera iniciar com carácter urgente os 

procedimentos necessários para a intervenção na rede de esgotos e 

águas pluviais, rede de água potável e asfaltagem de toda a 

extensão do Caminho do Monte.  Deverá o executivo camarário, 
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relativamente ao ora proposto, solicitar aos Serviços Jurídicos 

próprios (mesmo com eventual recurso a consulta jurídica externa, 

caso necessário), o expediente jurídico e administrativo no sentido 

de assegurar o seu enquadramento legal, garantindo a devida 

implementação nos termos propostos. A orientação jurídica 

pretendida deverá, designadamente, indicar a forma de 

implementar o ora proposto, tendo em conta, mas não limitado, a 

hipotética necessidade de alterar quaisquer regulamentos, com 

eventual submissão à Assembleia Municipal caso constitua 

requisito para concretizar o teor das disposições ora propostas.”---- 

---A Vereadora do CDS/PP, Ana Cristina Santos, disse que gostaria 

de acrescentar ser esta uma intervenção importante a fazer nesta 

altura, antes de ter afluência turística.-----------------------------------

---O Vereador Rúben Abreu, da Confiança, usou da palavra para 

dizer que havia passado no local indicado no dia anterior e lhe 

pareceu que a proposta se refere à parte da estrada do rústico para 

baixo - uma vez que do rústico para cima não existia qualquer tipo 

de problema no pavimento. “Do rústico para baixo está a ser dada 

continuidade a um trabalho iniciado algum tempo atrás, de 

substituição da rede de esgoto, porque havia efetivamente um 

derrame. Sobre uma afirmação constante da proposta de 

deliberação de “visíveis derrames de água, que constituem um 

desperdício gritante de um bem escasso”, apenas constatei um 

derrame, na sua visita ao local, o qual está a ser reparado no dia 

de hoje. Se existem vários derrames e têm conhecimento, existe 
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uma plataforma da Câmara para informarem. Não somos 

obrigados a saber de todos os derrames que existem na cidade: 

para isso contamos com a colaboração dos munícipes e dos 

próprios Vereadores do PSD que, como bem sabem, por vezes 

trazem aqui estas questões e nós agimos em conformidade. 

Tínhamos um derrame nas infraestruturas de saneamento que 

estamos a reparar. Com a conclusão deste reparo, tentaremos 

regularizar a parte da vala que foi feita anteriormente. 

Relativamente às tampas de saneamento, tampas de água potável, 

caixas de visita, são infraestruturas que fazem parte das estradas, 

que existem em todas as estradas e que não podem ser tapadas 

porque os carreiros querem passar ali e não querem que haja 

tampas, disse.”----------------------------------------------------------------

---A Vereadora Joana Silva, do PSD, interveio dizendo “se o 

Vereador Rúben estivesse disponível para falar com os carreiros, aí 

seria mais fácil articularem uma solução que servisse a todos. 

Porque como diz, e bem, do rústico para baixo está uma lástima. 

Estive lá a semana passada e vi a descida de três carros de cestos e 

que não é, nem de perto nem de longe, a experiência que é suposto 

oferecer aos turistas. Infelizmente, estamos numa altura em que o 

turismo é escasso, em que seria oportuno efetuar este tipo de 

intervenção, sugerindo que será uma questão de receber os 

carreiros e perceber o que querem, porque os carreiros afetam toda 

a economia do local, desde a venda das fotos, o restaurante, até os 

próprios taxistas que têm ali um abrigo que, reconheço que foi 
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muito bem feito por esta Câmara. Não é só identificarmos 

derrames, é preciso encontrar soluções que visem melhorar a vida 

de quem trabalha e de quem vive na cidade”.--------------------------- 

---O mesmo Vereador da Confiança explicou que, “além de um 

Orçamento chumbado, existem procedimentos a observar, que há 

procedimentos no âmbito das pavimentações e que, ainda que 

fosse possível, não se vai estar a pavimentar integralmente uma 

via, quando se está a intervir nela. Só depois de terminada essa 

intervenção pode ser equacionada qualquer pavimentação, integral 

ou não. Não vamos fazer uma pavimentação integral numa via para 

estarmos dois meses depois a abrir, para fazer intervenções nas 

infraestruturas de saneamento, ou de água potável ou de águas 

pluviais. Essa questão da pavimentação poderá depois ser 

analisada, que não digo que não seja possível fazê-la ainda este 

ano, não digo que não. Mas temos que analisar também, no âmbito 

daquilo que é o controlo e monitorização de fugas de água, a 

segunda fase, que foi para visto do Tribunal de Contas. Logo que 

consigamos fazer as intervenções nas redes de água potável, 

poderemos equacionar depois a pavimentação integral e, 

concretamente, do rústico para baixo”.-----------------------------------

---A respeito deste ponto, interveio o Presidente da Câmara, Miguel 

Silva Gouveia, dizendo que tem um cariz, “não de obra pública, 

não de proposta de deliberação para encetar um processo 

contratual ou um procedimento concursal qualquer, mas tem um 

cariz iminentemente político. É um cariz iminentemente político 
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quando refere que delibera iniciar com caráter urgente os 

procedimentos necessários para a intervenção na rede de esgotos, 

na rede de água e na asfaltagem, etc. Falta explicar o que significa 

caráter urgente, falta explicar quais são os procedimentos 

necessários e falta perceber quais são as intervenções que são 

necessárias. Ora, se chegamos a esta fase e não sabemos, ou o 

PSD não sabe, provavelmente isso deve-se ao facto de ter deixado, 

durante anos e anos, as redes que lá estão ao abandono: redes de 

água, redes de esgotos, redes pluviais e a própria pavimentação e 

também os próprios carreiros. Não fosse o assunto revestido de 

alguma seriedade, as brincadeiras e até a forma quase ligeira com 

que a Senhora Presidente da Junta de Freguesia fala de marcar 

visitas e ir visitar obras e convidar-me para fazer descidas de 

cestos, parece que o PSD vive num mundo à parte. Vive num 

mundo em que um voto ou uma deliberação a dizer que é urgente 

basta-se a si própria. É isso que o PSD hoje traz aqui: uma 

deliberação que se basta a si própria, dizer que é urgente, dizer que 

é importante recuperar, mas, como disse o Vereador Rúben, não 

aprova Orçamentos, não dá os instrumentos necessários para que 

a Câmara consiga resolver os problemas na cidade. Mas não é por 

isso que temos deixado de fazer as intervenções que o Monte 

precisa. E nem vou falar das intervenções que temos feito no 

Parque Ecológico, que também é freguesia do Monte, essas já com 

alguns milhões de euros de investimento. Vou falar dos 

investimentos que temos feito no Monte, e a começar pelos 
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carreiros, porque foi esta Câmara que recuperou as casas de 

banho públicas ao lado dos carreiros, de forma a permitir criar 

uma sede para os carreiros no ponto de partida, que nunca 

tiveram. Foi esta Câmara que criou essa sede, onde atualmente os 

carreiros fazem as suas trocas de roupa. Os carreiros sempre 

tiveram, quando sentiram necessidade, porta aberta aqui na 

Câmara, para manifestar as suas preocupações, e nunca foi 

preciso, nem a Senhora Presidente da Junta de Freguesia do 

Monte, nem os Senhores Vereadores do PSD, alertarem para as 

necessidades da freguesia do Monte, porque a Câmara tem estado 

sempre presente e as portas têm estado sempre abertas. O 

contrário não se pode dizer. Ainda bem recentemente, a semana 

passada, a uma solicitação desta Câmara para poder utilizar o 

espaço da Junta de Freguesia para as votações do Orçamento 

Participativo, não obtivemos qualquer resposta pela Senhora 

Presidente da Junta. Mas não foi por isso que abandonámos o 

Monte: fizemos as votações no salão paroquial. E aconteceu no 

Monte, apesar de querer empurrar a Câmara para fora do Monte, a 

Câmara continua a marcar presença. E marcou presença com a 

capela mortuária que fizemos, marca presença atualmente com a 

substituição da rede de fibrocimento, mais uma herança do PSD 

que lá está e nós estamos a substituir, marca presença com a 

consolidação de várias escarpas na Comandante Camacho de 

Freitas, no Caminho dos Tornos com a pavimentação integral, com 

a escarpa do Caminho do Cabeço dos Lombos. Todos os dias temos 
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intervenções na freguesia do Monte. Esta deliberação de cariz 

político esbarra naquela que é a realidade dos investimentos que a 

Câmara tem feito no local. Ia-me esquecendo do mais recente e 

emblemático, que muita tinta correu e fez muita tinta correr nos 

jornais e, de repente, deixou de ser utilizado pelo argumentário 

político do PSD: a Estação do Comboio do Monte. Enquanto não 

avançámos com as obras, serviu para esgrimir politica, que a 

Câmara não fazia, depois de o PSD deixar aquilo ao abandono 

durante quarenta anos. Agora a obra está no terreno e os eleitos 

locais do PSD tentam-se apropriar do trabalho da Câmara, algo 

que vai fazendo escola até em São Gonçalo, tentando-se apropriar 

do trabalho que a Câmara tem vindo a fazer. Obviamente que não 

podemos deixar passar algo de tão iminentemente político e temos 

uma proposta de alteração, para assim termos a possibilidade de 

demonstrar que nunca abandonámos a freguesia do Monte, por 

mais que o PSD nos empurre para fora da freguesia.”-----------------

---Pediu a palavra a Vereadora Nadina Mota, do PSD, dizendo que 

as palavras depois de ditas não se podem apagar e estar 

profundamente triste com o que foi dito a respeito da “Senhora 

Presidente da Junta de Freguesia do Monte, porque os fregueses do 

Monte votam há vários anos na mesma, a última em 2017. A 

Senhora não faz política a brincar, não leva as coisas a brincar, 

leva muito a sério e tem os votos das pessoas da freguesia. Isso 

talvez a si lhe cause algum mal-estar, mas é assim que acontece de 

facto. E há uma coisa que eu queria perguntar ao Senhor 
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Presidente: o que acha que deve ser um Vereador da Oposição? 

Tudo o que possamos fazer é sempre objeto de reparo, qualquer 

proposta ou é chumbada, ou é alterada em cima da hora, como é 

esta agora. Nós somos pedrinhas da calçada que causam 

dificuldades ao seu mandato. Mas não temos culpa, nós somos 

vereadores eleitos pelas pessoas que votaram e que consideraram, 

em 2017, que poderíamos ser uma alternativa”.------------------------

---Respondeu o Presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, 

referindo que mais do que as palavras valem os atos. “A Senhora 

Vereadora disse que a Senhora Presidente da Junta de Freguesia 

não está a brincar. De facto, faz política a sério, aí concordamos. É 

a diferença entre quem faz política e quem trabalha para as 

pessoas. Fazer política é não responder às solicitações da Câmara, 

nomeadamente do Orçamento Participativo, é andar a brincar nas 

Assembleias Municipais a me convidar para descidas nos carros de 

cesto e afins, se estar a vangloriar por uma obra que é da Câmara, 

ao lado da Estação de Comboio do Monte, como se, de repente, 

tudo aquilo que foi dito e está escrito nos jornais de críticas 

destrutivas ao trabalho da Câmara fosse esquecido. Não é 

esquecido. Isso sim, não brinca à política: a Senhora Presidente da 

Junta é uma política à séria. Não é isso que nós aqui fazemos, nós 

trabalhamos em prol da população. Sobre o que deve ser o seu 

papel: fala em democracia, que eu desrespeito a sua posição por 

discordar de uma proposta. Fundamentei-a e disse que era 

iminentemente política e referi que discordo dos termos em que 
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está redigida. No passado, se for a ver, este tipo de propostas não 

existia. Houve proposta dos Vereadores do PSD que antecederam 

esta equipa, que foram aceites, propostas que estão em vigor, 

foram acolhidas e estão em prática. Uma delas é um regulamento 

de um Subsídio à Natalidade que está em vigor. Outra foi proposta 

pela CDU, está em vigor. Na questão da Causa Animal, foi proposta 

pelo CDS, está em vigor. São propostas que têm em si alguma 

substância técnica. Isto que aqui está não é nada, tive o cuidado 

de dizê-lo. Não estou a atacar nenhum dos vereadores 

pessoalmente, nem na vossa integridade, nem na vossa capacidade 

de trabalho. A proposta que aqui está, não concordo. Tenho o 

direito de discordar. E, não concordando, tenho o direito de 

apresentar uma alteração. Em democracia é assim. Iremos votar e 

a maioria pode acolher ou não a minha alteração. Se os meus 

argumentos não forem acolhidos, obviamente votaremos a proposta 

como está. Se forem acolhidos, votaremos a proposta com as 

alterações que serão incluídas.”-------------------------------------------

---A mesma Vereadora do PSD, argumentou “Nós estamos aqui em 

representação das pessoas. É isso que quero que o Senhor 

Presidente entenda, e também o Senhor Vereador Rúben, aquilo 

que nós fazemos, é o nosso trabalho, nós não temos pelouros, mas 

nós estamos sempre a pensar nas pessoas.”----------------------------

---Respondeu o Presidente da edilidade dizendo que “a Vereadora 

Nadina, deve estar familiarizada com o conceito de 

proporcionalidade e que está aqui a representar pessoas. Mas às 
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vezes esquece-se que nós também estamos a representar e, às 

vezes, parece que só o PSD representa o povo. Porque se a Senhora 

Vereadora representa 17.900 eleitores que acreditaram no projeto 

do PSD, nós representamos 21.693 eleitores que acreditaram no 

projeto da Coligação Confiança. Portanto, nós todos aqui, estamos 

a representar pessoas e, às vezes, pelas palavras da Senhora 

Vereadora parece que só o PSD é que representa o povo. E nós não 

representamos o povo? Nós entrámos no mesmo processo eleitoral 

e estamos aqui com a mesma legitimidade, apesar de, muitas 

vezes, ser questionada pelos senhores vereadores e deputados 

municipais. Mas é o que a lei eleitoral determina e faltam oito 

meses, vamos manter esta configuração e depois logo se vê.”--------

---Foi dada a palavra à Vereadora Ana Cristina Santos, do 

CDS/PP, que começou a sua intervenção dizendo “respeito que não 

concorde com a proposta, todos somos livres de concordar ou não 

com as propostas aqui apresentadas. Contudo, não vejo qual é a 

necessidade de menosprezar a proposta. Todos que estamos cá, 

fazemos as propostas com a melhor intenção de proporcionar o 

maior benefício para as pessoas que confiaram em nós. O Senhor 

Presidente disse que era uma proposta totalmente política e 

criticou o texto político da proposta. Contudo vejo que a proposta 

que apresenta é ainda pior, porque diretamente ataca o partido 

proponente. Penso que deveria ter apresentado uma proposta mais 

isenta, dando o exemplo do que se pretende. Por outro lado, penso 

que devia ficar satisfeito com o PSD, nos quarenta anos que esteve 
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antes, deixasse e não fizesse todo o trabalho, que assim a 

Coligação também vai ter algum trabalho que apresentar, sempre 

tem coisas para fazer.”------------------------------------------------------ 

---Respondeu o Presidente da Autarquia que é preciso ter coisas 

para fazer, mas coisas produtivas, não é preciso deixar a 

degradação chegar a um ponto tal que se destrua para poder 

construir.----------------------------------------------------------------------

---Em seguida foi dada a palavra ao Vereador Paulo Silva Lobo, do 

PSD, que disse entender que este tipo de ação, que altera as 

propostas que os outros apresentam não é correta, perguntando 

se, “do ponto de vista processual, está certo, se é permitido votar 

uma parte de uma proposta e não se vote a proposta apresentada, 

mas uma proposta alterada por si? Ou seja, se não devia ser 

votada a proposta apresentada e depois a alterada por si?”-----------

---Respondendo o Presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, 

disse que o que vai ser votado inicialmente é se vai ser feita a 

alteração à proposta e, caso seja aprovada, então será a proposta 

votada com a alteração introduzida. “Aliás, não é mais do que 

aquilo que os deputados municipais do PSD, fazem na Assembleia 

Municipal quando alteram as propostas apresentadas pelo 

Executivo.”--------------------------------------------------------------------

---Foi dada a palavra ao Vereador Jorge Miguel Fernandes, do PSD, 

que disse que gostaria de se “demarcar, afastar totalmente e 

repudiar, as declarações feitas em relação à Senhora Idalina Silva, 

distinta Presidente da Junta de Freguesia do Monte que foram aqui 
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proferidas pelo Senhor Presidente com as quais não me identifico e 

que considero totalmente infundadas, pelo que considero que deve 

ficar em ata que são acusações suas em relação à pessoa, não foi 

ao exercício do mandato, nem às funções como Presidente de 

Junta, foi à pessoa da Senhora Idalina Silva, que não deveriam ser 

proferidas por si, Senhor Presidente da Câmara Municipal do 

Funchal. Em segundo lugar, que fique expresso em ata, as 

declarações do Senhor Vereador Rúben Abreu em relação à 

intervenção que foi discutida há pouco, e à necessidade dessa 

mesma intervenção para melhoria das condições dos carreiros do 

Monte, no exercício da sua profissão, nomeadamente que a 

Autarquia não tem que arranjar as tampas e os buracos da estrada 

só porque os carreiros querem lá passar. Portanto eu pedia que 

esta declaração também ficasse registada em ata.”---------------------

---O Vereador visado respondeu: “A sua interpretação daquilo que 

eu disse é uma coisa e aquilo que eu disse é outra. Eu acho 

hilariante que o Senhor Vereador Jorge Vale venha criticar as 

declarações do Presidente em relação à Presidente da Junta, 

quando faz constantemente este tipo de declarações e pior, acusa 

constantemente e degradantemente o Presidente da Câmara aqui 

nestas reuniões.”-------------------------------------------------------------

--- - Foi colocada à votação a introdução da alteração à proposta, a 

qual foi aprovada com os votos contra do PSD e do CDS/PP, que 

abaixo se transcreve:--------------------------------------------------------

---“Assim, a Câmara Municipal delibera aprovar um voto de louvor 
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ao Executivo pelas intervenções que tem efetuado e tem em curso 

na rede de esgotos e águas pluviais, na rede de água potável, na 

asfaltagem de estradas, na consolidação de escarpas e na 

recuperação do património imóvel na freguesia do Monte, após os 

executivos do PSD, por incúria e desleixo, deixaram ficar num 

estado deplorável.”----------------------------------------------------------- 

---Adenda (nº 4 do artigo 11º do Regimento das Reuniões da 

CMF).--------------------------------------------------------------------------- 

8 – MEDIDAS DE APOIO:---------------------------------------------------

------ - Medidas de Apoio à Economia Local a vigorar no ano 

de 2021 (MAEL 2021) no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19: - Subscrita pelo Presidente da Câmara, Miguel Silva 

Gouveia, foi presente e aprovada, por unanimidade, a proposta de 

deliberação do seguinte teor:-----------------------------------------------

---“Considerando que: a) O Presidente da República decretou, nos 

termos dos artigos 19.º, alínea d) do artigo 134.º, e 138.º da 

Constituição da República Portuguesa e da Lei n.º 44/86, de 30 de 

setembro, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de 

novembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de maio, ouvido o 

Governo e obtida a necessária autorização da Assembleia da 

República, através da Resolução da Assembleia da República n.º 

15-A/2020, de 18 de março, o estado de emergência com 

fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, 

através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 

18 de março; b) A declaração de estado de emergência veio, desde 
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então, a ser sucessivamente renovada, tendo sido, mais 

recentemente renovada, através do Decreto do Presidente da 

República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro, ouvido o Governo e 

obtida a necessária autorização da Assembleia da República, 

através da Resolução da Assembleia da República n.º 1-B/2021, de 

13 de janeiro; c) A situação de calamidade pública provocada pelo 

coronavírus SARS-CoV-2 e pela pandemia da doença COVID-19, 

tem-se acentuado, segundo os peritos, em consequência de um 

alargamento de contactos durante os períodos de Natal e Ano Novo; 

d) O Governo tem vindo a adotar medidas tendentes à execução e 

regulamentação do referido estado de emergência, as últimas das 

quais, através do Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que 

incluem, entre outras, medidas restritivas, de confinamento e de 

encerramento e suspensão de determinadas atividades; e) De igual 

modo, o Governo Regional, em consequência do aumento 

substancial de casos de COVID-19 na Região Autónoma da 

Madeira, estabeleceu novas medidas restritivas, através da 

Resolução n.º 19/2021, de 12 de janeiro, da Presidência do 

Governo Regional; f)  A crise de saúde pública de carácter 

internacional, consequência da situação de pandemia, originou, 

desde o seu início, a suspensão de um largo leque atividades e, por 

conseguinte, o encerramento de um elevado número de instalações  

e estabelecimentos das mais diversas atividades económicas, numa 

escala global sem precedentes, da qual o País, a Região Autónoma 

da Madeira e o Município do Funchal não são alheios; g) Neste 
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contexto, o Governo tem vindo a legislar, instituindo medidas que 

servem como instrumentos para debelar os problemas detetados, 

entre os quais se destacam, o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março, que institui um regime excecional de contratação pública e 

de autorização de despesa, a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 

que ratifica os efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março, bem como consagra medidas excecionais e temporárias de 

resposta à situação epidemiológica, entre outras, em matéria de 

suspensão de prazos processuais e procedimentais, a Lei n.º 4-

B/2020, de 06 de abril e a Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, que cria 

um regime excecional para promover a capacidade de resposta das 

Autarquias Locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19; h) 

O artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, estabelece um 

regime excecional que permite à Câmara Municipal, ao abrigo do 

disposto no n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, conceder a isenção, total ou parcial de tributos 

municipais em situações devidamente fundamentadas e 

diretamente relacionadas com as medidas de combate à pandemia 

da doença COVID-19, dispensando-se a necessidade de aprovação 

de regulamento pela Assembleia Municipal, não podendo nesses 

casos a isenção ou redução ter duração superior ao termo do ano 

civil em curso; i) De acordo com o n.º 2 do artigo 2.º da citada Lei 

n.º 6/2020, de 10 de abril, tal possibilidade não abrange quaisquer 

impostos previstos na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, pelo que 

as referidas isenções apenas poderão incidir sobre o produto da 
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cobrança de taxas e preços resultantes da concessão de licenças e 

da prestação de serviços pelo município, previstos na alínea f) do 

artigo 14.º e nos artigos 20.º e 21.º, todos da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro; j) Entendendo o Governo que se mantém a atualidade 

destes regimes excecionais procedeu, através do Decreto-Lei n.º 6-

D/2021, de 15 de janeiro, à prorrogação do prazo dos regimes 

excecionais de medidas aplicáveis às autarquias locais no âmbito 

da pandemia da doença COVID-19; k) O recentemente aprovado 

Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro, cujos efeitos 

produzem-se desde 1 de janeiro de 2021, alterou o artigo 10.º da 

Lei n.º 6/2020, de 10 de abril – na redação que lhe era dada pela 

Lei n.º 35/2020 de 13 de agosto –, que previa, no seu n.º 3, que o 

regime excecional estabelecido no artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 

10 de abril, vigorava apenas até 31 de dezembro de 2020, 

passando agora o mesmo a vigorar até 31 de dezembro de 2021; l) 

As Autarquias Locais, particularmente nos momentos de crise, 

dada a sua proximidade com os cidadãos e o conhecimento mais 

estreito das suas necessidades, são solicitadas a adotar uma 

especial atenção e a intervir junto dos cidadãos, das instituições e 

das empresas, de modo a minorar os problemas que sejam 

identificados e a contribuir na sua eficaz resolução; m) O Município 

do Funchal, através da sua Câmara Municipal, já havia aprovado, 

neste contexto e enquadramento legal, um conjunto de Medidas de 

Apoio à Economia Local (MAEL), no âmbito da pandemia da doença  

COVID-19, através de deliberação, aprovada na sua reunião 
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ordinária de 21 de maio de 2020, que vigoraram até o termo do ano 

de 2020; n) Torna-se imperioso e determinante, face a todo o 

contexto económico vigente, que o Município do Funchal adote um 

novo conjunto de medidas, a vigorar no ano de 2021, que se 

consubstanciam num importante contributo para a retoma gradual 

e segura da atividade económica no Concelho do Funchal, 

apoiando os seus agentes económicos. Tenho a honra de propor 

que a Câmara Municipal delibere o seguinte conjunto de 

Medidas de Apoio à Economia Local, a vigorar no ano de 2021: 

I – Regulamento da Taxa Municipal Turística do Funchal. 1. É 

mantida a suspensão do procedimento de aprovação do 

Regulamento da Taxa Municipal Turística do Funchal, aprovada, 

por deliberação, na reunião ordinária da Câmara Municipal do 

Funchal, de 21 de maio de 2020. II – Isenção do Pagamento de 

Taxas Municipais – Esplanadas e demais elementos conexos; 

possibilidade do alargamento das áreas das esplanadas; 

Publicidade; e Ocupação do Espaço Público - Projeto “Funchal 

sobre Rodas”. 1. Isentar, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 

2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 6-D/2021 de 15 de janeiro, de 

forma automática e sem necessidade de requerimento para o efeito, 

todos os sujeitos passivos de taxas de ocupação do espaço público 

municipal pela colocação de esplanadas e demais elementos 

conexos, bem como de taxas relacionadas com publicidade alusiva 

à atividade da empresa, pelo período compreendido entre o dia 1 de 
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janeiro e 30 de junho de 2021; 2. Ficam igualmente isentas, pelo 

mesmo período referido no n.º 1 deste título, as taxas de ocupação 

do espaço público, devidas pelos comerciantes integrados no 

projeto “Funchal sobre Rodas”; 3. As taxas de carácter anual, 

abrangidas pela presente deliberação, são objeto de cálculo 

proporcional ao período de isenção determinado no n.º 1 deste 

título; 4. As isenções previstas nos n.os 1 e 2 deste título são 

aplicáveis, exclusivamente, aos sujeitos passivos que possuam a 

sua situação tributária regularizada perante o Município do 

Funchal; 5. Permitir o alargamento das áreas afetas a esplanadas, 

dentro dos condicionalismos legais aplicáveis aos respetivos 

licenciamentos, após a devida aprovação do requerimento que 

deverá ser apresentado na loja do munícipe. III - ISENÇÃO DE 

TAXAS AOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE 

PASSAGEIROS AFETOS AO TRANSPORTE PÚBLICO – TAXI - No 

âmbito da conjuntura pandémica COVID-19 e à subsequente 

adoção de medidas restritivas com efeitos sobre as atividades 

económicas que se têm refletido numa redução expressiva do fluxo 

pedonal (turístico e residente), e ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto Lei nº 6-D/2021 de 15 de janeiro, 

propõe-se isentar de forma automática e sem necessidade de 

requerimento para o efeito: 1. As taxas previstas no artigo 28.º do 

“Regulamento do Transporte Público de Aluguer em Veículos 

Ligeiros de Passageiros – Transporte em Táxi do Município do 



Ata N.º 02/21                                                                                                           Página 46 de 51   

Reunião da CMF realizada em 21/01 

Funchal”, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 88 no 

dia 8 de maio de 2018, relativas às atividades de transporte em 

táxi, nomeadamente: a) Emissão de licenças; b) Averbamentos 

diversos e emissão de 2.ª via da licença; c) Substituição das 

licenças anteriormente emitidas pela Direção Regional de 

Economia e Transportes à entrada em vigor do presente 

regulamento; 2. As taxas previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 

38.º da tabela de taxas e outras receitas municipais, referentes a 

publicidade em veículos de transporte coletivo de passageiros 

ligeiros. IV – Alojamento Local (AL) – Alteração de tarifário do 

fornecimento de água. 1. Ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proceder à alteração 

do tarifário aplicado ao AL, para o regime doméstico para 

consumos até 5 m3 por mês; 2. A alteração referida no período 

anterior manter-se-á até 30 de junho do corrente ano; 3. A 

alteração de tarifário manter-se-á durante o período referido no 

ponto anterior e sempre que o alojamento apresentar consumos 

iguais ou inferiores a 5 m3 mensais, devidamente comprovados por 

leituras presenciais; 4. A impossibilidade de realização de leitura 

presencial imputada ao proprietário do AL implicará a manutenção 

do tarifário em regime comercial durante o período em que não foi 

possível realizar a leitura. V – Cancelamento de contrato de 

fornecimento de água para consumidores não domésticos. 1. 

Ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, e do disposto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 
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6/2020, de 10 de abril, determinar, até 30 de junho do corrente 

ano, a isenção da taxa de ligação do contador e a dispensa de 

apresentação de novos documentos, na reativação dos contratos de 

água, cancelados nos 90 dias anteriores; 2. É condição, para que a 

isenção do número anterior opere, o requerente deter legitimidade 

nos termos da Lei e do Regulamento Municipal dos Serviços de 

Abastecimento de Água para o Concelho do Funchal e ter sido o 

mesmo a proceder ao cancelamento do contrato. VI – Isenção da 

tarifa fixa da disponibilidade do serviço de água e Isenção das 

tarifas fixas do saneamento e resíduos. 1. Ao abrigo da alínea e) 

do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do 

disposto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei nº 6-D/2021 de 15 

de janeiro, determinar a isenção da tarifa fixa da disponibilidade do 

serviço de água e das tarifas fixas do saneamento e resíduos, para 

os consumidores que se encontrem classificados como Comércio, 

Hotelaria e Alojamento Local, na justa proporção dos períodos em 

que existam restrições ao desenvolvimento da sua atividade 

decorrentes da regulamentação dos decretos do estado de 

emergência. VII – Isenção de taxas urbanísticas e de assuntos 

administrativos conexos. Isentar, ao abrigo do disposto no n.º 1 

do artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, com as alterações  

introduzidas pelo Decreto Lei nº 6-D/2021 de 15 de janeiro, até 30 

de junho do corrente ano: 1. A taxa fixa cobrada na emissão do 

alvará de licença ou admissão de comunicação prévia para obras, 
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prevista no artigo 26.º do Regulamento Municipal de Taxas e 

Compensações, nas Operações Urbanísticas do Município do 

Funchal e artigo 5.º da Tabela anexa; 2. A taxa pela informação por 

escrito sobre os instrumentos de desenvolvimento e planeamento 

territorial em vigor, prevista no n.º 11 do artigo 16.º da Tabela de 

Taxas de Urbanização, aplicável por via do artigo 40.º Regulamento 

Municipal de Taxas e Compensações, nas Operações Urbanísticas 

do Município do Funchal, considerando a disponibilização da 

plataforma GeoFunchal ao público. Mais tenho a honra em 

propor que a Câmara Municipal delibere: - A aprovação da 

presente deliberação em minuta para produção imediata de efeitos, 

nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 57.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; - A prevalência da presente deliberação sobre 

todas as outras deliberações municipais anteriores, em tudo o que 

as mesmas forem desconformes; - A comunicação das isenções 

concedidas ao abrigo da presente deliberação à Assembleia 

Municipal, por meio eletrónico, no prazo de 48 horas, dando 

cumprimento ao n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de 

abril.”---------------------------------------------------------------------------  

---Interveio o Vereador Paulo Silva Lobo, do PSD, perguntando 

relativamente ao tempo de aplicação desta isenção proposta, se era 

apenas por seis meses ou se era prorrogável, tendo o Presidente da 

Câmara, Miguel Silva Gouveia, respondido que, para já, eram seis 

meses, esperando-se que em junho a situação esteja melhor em 

termos de turismo e não seja necessário ter baixos consumos de 
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água no alojamento local.---------------------------------------------------

---A Vereadora do PSD, Joana Silva, disse não ter visto nada na 

proposta em relação aos apoios previstos para os arrendatários 

com espaços comerciais - que não os dos mercados municipais - 

concessionados pelo Município e que têm sido vários os que têm 

tentado falar com alguém na Câmara e não conseguem, porque as 

moratórias aprovadas o ano passado, caducaram no final de 2020. 

“Os restantes arrendatários dos espaços concessionados pelo 

Município, o que lhes é pedido em janeiro de 2021? Pagam já a 

renda deste ano, pagam a moratória referente à primeira tranche? 

O que está a ser pensado para estas pessoas?”-------------------------

---Respondeu o Presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, estar 

em estudo um pacote para apoio às rendas e que a moratória foi 

substituída por uma dilação do prazo de pagamento das rendas 

por doze meses. “Na prática, uma vez que isentamos três meses, as 

faturas vencem só em julho deste ano, a primeira, sem juros. Para 

as deste ano, estamos a tentar perceber o que podemos fazer, até 

que ponto podemos apoiar. Portanto, nas próximas semanas 

vamos ter a possibilidade de falar sobre as rendas. Estamos em 

Estado de Emergência desde novembro, mas a verdade é que, na 

Madeira, só depois do fim do ano e do fogo de artifício, só depois 

das reuniões que os Presidentes de Câmara tiveram com o Governo 

é que foram determinadas medidas restritivas. Só agora é que a 

atividade económica fica restrita a um determinado tipo de 

circunstâncias, nomeadamente o horário de fecho, e é por essa via 
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que poderemos dar um conjunto de apoios que, em outras 

circunstâncias, não poderíamos dar, frisou.”----------------------------

---A Vereadora Ana Cristina Santos, do CDS/PP, disse continuar a 

insistir com a isenção das rendas aprovadas em novembro, 

relativas a três meses, e que ainda não foram colocadas em 

prática, que pelo menos as isenções que foram aprovadas em 

novembro se possam concretizar. “Quando serão implementadas?” 

indagou.------------------------------------------------------------------------

---O Presidente da edilidade perguntou onde tinha sido aprovada 

essa medida, ao que aquela Vereadora respondeu que na 

Assembleia Municipal, acrescentando que “talvez o Presidente não 

queira implementar por ter sido aprovado na Assembleia que é o 

órgão máximo”.---------------------------------------------------------------

---Esclareceu o Presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, que 

“a Lei 75/2013 estabeleceu que as competências da Assembleia 

Municipal são de fiscalização e de apreciação e as competências de 

funcionamento da própria Assembleia. A Câmara Municipal tem a 

competência executiva, de executar. Se calhar vão passar os quatro 

sem compreenderem as diferenças entre as competências da 

Assembleia e as competências da Câmara. Isto não é igual à 

Assembleia Regional e o Governo. O Governo sai da Assembleia, 

nós aqui temos uma eleição direta para a Câmara e a Assembleia 

tem uma eleição direta para a Assembleia. Portanto, as 

competências de fiscalização são da Assembleia, que é um órgão 

próprio; as competências de execução, são da Câmara. A Câmara 
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para executar qualquer solicitação da Assembleia tem que ter 

primeiro o cumprimento da lei. É que, na Assembleia, passam-se 

cartas políticas como foi agora, e a vossa proposta do CDS é mais 

uma dessas situações. Porque se for reparar, a primeira proposta 

do CDS foi que a Assembleia delibera isentar e eu disse que não 

compactuava com ilegalidades. Portanto, o que a Assembleia 

aprovou foi uma recomendação e a Câmara só vai fazer quando 

tiver as condições reunidas para o efeito. E para o fazer – eu já 

disse isto – pedimos um empréstimo de cinco milhões de euros 

para poder apoiar e está em visto do Tribunal de Contas. Aquilo 

que a Senhora Vereadora quer dizer lá fora, diz o que entender. 

Aquilo que tem a fazer é dizer a verdade aos comerciantes, que não 

é a Assembleia que tem responsabilidade de isentar. Já tenho dito 

isto: nós vamos implementar quando tivermos as condições do 

Tribunal de Contas para utilizar o empréstimo.”------------------------ 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Presidente da 

Câmara, Miguel Silva Gouveia, deu por encerrada a reunião às 

doze horas e cinquenta minutos.------------------------------------------ 

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

Chefe da Unidade da Democracia Participativa e Cidadania, na 

qualidade de Secretária, a redigi e subscrevo.--------------------------- 
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