-----------------------------ATA NÚMERO 5/2016--------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM QUATRO DE FEVEREIRO DO ANO DOIS MIL E
DEZASSEIS.---------------------------------------------------------------------------Aos quatro dias do mês de fevereiro 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 VicePresidente, Idalina Perestrelo Luis, e os Senhores Vereadores:
Bruno

Miguel

Camacho

Pereira,

Domingos

Manuel

Martins

Rodrigues, Paulo Alexandre de Atouguia Aveiro, José Manuel de
Sousa Rodrigues, Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes,
Vanda Maria de Fátima Sousa de França Correia de Jesus, Miguel
Sérgio Camacho Silva Gouveia e João José Nascimento Rodrigues.
A secretariar esteve presente Catarina Isabel Sousa Pereira, Chefe
de Divisão de Atendimento e Administração.------------------------------Presente ainda, o Senhor Énio Vieira Martins 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, o Senhor Vereador Dr. Artur Alberto Fernandes
Andrade, da CDU.--------------------------------------------------------------Estiveram também, a Adjunta da Presidência, Andreia Caetano e
os Adjuntos da Vereação João Beja e Mabely Moreira.----------------------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
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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: - Usando da palavra, o Senhor
Vereador Bruno Pereira, do PSD, revelou ter tido conhecimento,
através da comunicação social e das redes sociais, que a Autarquia
apresentara um novo logotipo da sua imagem, reconhecendo que o
Executivo tem toda a legitimidade para o fazer, mas repudia o facto
de este assunto não ter sido apresentado em reunião, aos restantes
Vereadores da oposição que constituem a maioria, não deixando
este procedimento de ser sistemático e pouco democrático
relativamente à falta de cuidado por parte do Executivo de
apresentar à restante vereação questões importantes para a
cidade. “Anunciamos o nosso protesto e a nossa indignação
fazendo votos para que este comportamento se altere”, disse.------------- - Sobre este assunto, o Senhor Vereador Énio Martins, da
CDU, disse que concordava com a posição expressa pelo Senhor
Vereador Bruno Pereira quanto à não informação aos restantes
Vereadores e ao facto de este ser um procedimento sistemático,
recordando que, aquando da última alteração do logótipo da CMF,
o mesmo tinha sido alvo de apresentação em reunião de Vereação,
o que agora não aconteceu, pelo que interessava saber como se
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tinha processado esta alteração feita de uma forma algo “secreta”.------- - Intervindo o Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, do
CDS/PP, disse que já levantara, anteriormente, questões sobre
decisões que o Executivo tomara sem o conhecimento dos
restantes

Vereadores,

exemplificando

com

a

elaboração

do

documento da Estratégia Municipal para o Turismo, referindo ser
esta atitude grave, uma vez que, por vezes são confrontados pelos
munícipes com assuntos dos quais não têm conhecimento prévio.------- - Usando agora da palavra, o Senhor Presidente esclareceu
que não se trata da alteração da heráldica, mas da imagem do
Município, que se pretende esteja relacionada com a estratégia de
governação para a cidade deste Executivo. “O novo logotipo tem por
base a centralidade da nossa cidade e esta alteração é um direito
que temos no âmbito das nossas competências”, frisou.-------------------Continuando na sua intervenção, o Senhor Vereador Bruno
Pereira, do PSD, solicitou informação sobre os procedimentos da
elaboração deste novo logotipo, nomeadamente quem elaborou e os
custos do mesmo, ao que o Senhor Presidente informou que
posteriormente daria todos os esclarecimentos.---------------------------Neste momento, foi também entregue ao Senhor Vereador Paulo
Atouguia, do PSD, a documentação solicitada anteriormente sobre
o processo da publicidade institucional realizada pela Autarquia.-------- - Intervindo, o Senhor Vereador Paulo Atouguia, do PSD, e
sobre a questão da matilha de cães vadios em Santo António,
questionou se esta seria um caso isolado, fazendo votos para que
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não se torne numa questão de grandes proporções.------------------------- - Em relação a esta questão, a Senhora Vice-Presidente,
Idalina Perestrelo, informou que, em setembro do ano transato foi
tomada uma decisão, por unanimidade, do não abate de cães. No
entanto, disse, neste momento o canil do Vasco Gil encontra-se
sem espaço para receber mais animais. “É verdade que o número
de animais abandonados continua a aumentar, para além dos
casos decorrentes das inspeções da saúde pública, relativos a
animais em apartamentos e moradias. A Autarquia tem vindo a
trabalhar na questão da esterilização, sendo que estamos, neste
momento, a preparar mais protocolos com associações para
procederem às esterilizações, mas a falta de um veterinário
municipal representa uma lacuna muito grave”, acrescentou.------------ - Tomando a palavra, o Senhor Vereador José Manuel
Rodrigues, do CDS/PP, questionou o ponto de situação do centro
de esterilização, a instalar na antiga Escola da Quinta do Faial, ao
que a Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, respondeu
encontrar-se em fase de recolha de orçamentos para a execução
das obras de adaptação solicitadas pela Associação AMAO,
atendendo a que houve uma recuperação inicial do edifício mas
não o suficiente para que estivessem reunidas todas as condições
para o funcionamento do referido centro.------------------------------------- - Sobre este assunto, o Senhor Presidente corroborou as
palavras da Senhora Vice-Presidente, reforçando que a falta dum
veterinário municipal constrange a atuação da Câmara, dando
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como exemplo os casos de eutanásia, onde não existe ninguém que
possa tomar essa decisão, sendo que a própria Ordem dos Médicos
Veterinários é de opinião da necessidade urgente da Autarquia ter
um veterinário municipal pela impossibilidade da veterinária
contratada não poder atuar como tal. Disse que, tudo isto se deve
ao facto da Assembleia Legislativa Regional não ter tido em conta
os

pareceres

da

AMRAM,

da

SPAD

nem

das

propostas

apresentadas pela CDU e PSD.------------------------------------------------- - Intervindo, a Senhora Vereadora Vanda de Jesus, do PSD
solicitou listagem dos animais que se encontram no canil do Vasco
Gil, nomeadamente os que transitaram para dois mil e quinze, os
que foram esterilizados, os adotados e os que sofreram eutanásias,
ao que a Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, informou que
essa informação será disponibilizada numa próxima reunião.------------- - Usando agora da palavra, o Senhor Vereador João
Rodrigues,

do

PSD,

questionou

o

ponto

de

situação

do

Regulamento de Ocupação da Via Pública, ao que o Senhor
Vereador Domingos Rodrigues, da Mudança, esclareceu, dizendo
existir um documento provisório que está a circular pelos serviços
para recolha de sugestões, devendo o mesmo ir à sessão da
Assembleia Municipal em abril.-------------------------------------------------Prosseguindo, o Senhor Vereador João Rodrigues, do PSD,
informou da sua pretensão em proceder à consulta dos processos
referentes a todos os estabelecimentos na Rua D. Carlos I e na Rua
de Santa Maria, mormente no que respeita à ocupação da via
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pública e ao seu licenciamento.------------------------------------------------- - Intervindo, o Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, do
CDS/PP, e face à aprovação pela Assembleia Legislativa Regional
do

regime

jurídico

aplicável

aos

bombeiros

madeirenses,

questionou a intenção da Autarquia sobre a hipótese dos
Bombeiros Municipais do Funchal se tornarem Sapadores.--------------- - Relativamente a este assunto, o Senhor Vereador Domingos
Rodrigues,

da

Mudança,

informou

que

essa

intenção

está

assumida, tendo sido consensual por toda a Vereação a alteração
para Sapadores.-------------------------------------------------------------------Seguidamente, o Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, do
CDS/PP, alertou para o mau estado do passeio e do pavimento, na
Estrada Monumental, entre o Hotel Belmond Reid’s Palace e o Lido,
devido às raízes das árvores, ao que o Senhor Vereador Miguel
Gouveia,

da

Mudança,

esclareceu

que

esta

situação

está

identificada, sendo este troço um dos que está referenciado para
pavimentação.---------------------------------------------------------------------Depois, este mesmo Vereador referiu-se, também, ao mau
estado de um miradouro no Lido, abaixo da praceta.-----------------------De seguida, solicitou esclarecimentos sobre as obras a
decorrer nas traseiras do Estádio do Marítimo, na Rua dos
Barreiros, ao que o Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da
Mudança, referiu tratar-se de uma obra privada, com a respetiva
licença,

destinada

a

estacionamentos

e

alguns

serviços

administrativos.--------------------------------------------------------------
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-----Por último, o Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, do
CDS/PP, questionou o ponto de situação da aquisição do espólio
de António Aragão ao que o Senhor Vereador Miguel Gouveia, da
Mudança, explicou que foi solicitado à empresa “Leilões Mouraria”
mais documentos, que foram remetidos, mas após análise dos
mesmos pelo Departamento Jurídico, verificou-se não serem
suficientes para salvaguardar, do ponto de vista contratual, o
pagamento do espólio.------------------------------------------------------------ - Iniciando a sua intervenção, o Senhor Vereador Énio
Martins, da CDU, afirmou que algumas das questões que desejava
colocar já haviam sido abordadas, nomeadamente em relação ao
Canil do Vasco Gil e as obras na Escola do Faial, solicitando, de
seguida, à semelhança da Senhora Vereadora Vanda França, do
PSD, a listagem dos animais que se encontram no Canil do Vasco
Gil, contendo quer o número de eutanásias, quer o número de
adoções e outros dados disponíveis.-------------------------------------------Continuando, e relativamente ao aparecimento do vírus “Zika”
questionou acerca do “Plano Municipal de Combate ao Vetor de
Transmissão da Dengue”, que se iniciou em dois mil e doze, e, que
previa uma avaliação e a elaboração de um relatório no final de
dois anos e quais os planos a adotar face a esta nova situação, ao
que a Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, informou que o
plano mantém-se em vigor, tendo sido elaborado um relatório e,
neste momento, os serviços encontram-se a fazer sensibilização
porta a porta, continuando igualmente a proceder à colocação de
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sal nas sarjetas. Informou ainda que na próxima semana irá
realizar-se uma reunião com o IASaúde sobre o vírus “Zika”.------------Por último, o Senhor Vereador Énio Martins, da CDU, alertou
para a existência de um derrame de água, na subida para o Bairro
da Quinta das Freiras, em Santo António, ao que o Senhor
Vereador Miguel Gouveia, da Mudança, disse que os Serviços
respetivos iriam averiguar esta situação.----------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem do dia
e pela sequência nela prevista:--------------------------------------------1 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:----------------------------------------------- - Prestação de serviços de “Gestão do Centro de Recolha
Oficial do Canil do Vasco Gil” – parecer prévio: - A Câmara
deliberou, por maioria, com abstenção do PSD, face ao respetivo
processo (refª I – 2016/1376), dar parecer prévio favorável ao
procedimento acima referenciado, no valor de € 160.000,00 (cento
e sessenta mil euros).----------------------------------------------------------Relativamente a este documento, o Senhor Vereador Bruno
Pereira, do PSD, referiu, e por uma questão de coerência, que
apesar de se tratar de um parecer prévio é difícil analisar o
procedimento sem o caderno de encargos, pelo que remeterão
decisão final para aquando da elaboração do mesmo.----------------2 – UTILIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL/Isenção de taxas:----------- - Associação de Barmen da Madeira:- A pedido da
Associação de Barmen da Madeira, a Câmara deliberou, por
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unanimidade, autorizar a utilização do Foyer do Teatro Municipal,
com isenção do pagamento de taxas, para a realização do
“Concurso Regional de Cocktails da Madeira – 2016”, nos termos
da informação da Divisão Jurídica (refª 99/DJF/DJ/2016).--------------- - Artista Francisco Maya: - Em face do pedido formulado
pelo designer gráfico e fotógrafo Francisco Maya, para o uso do
Foyer do Teatro Municipal, com isenção de taxas, destinado a uma
exposição fotográfica, a Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar, nos termos da informação da Divisão Jurídica (refª
58/DJF/DJ/2016).---------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião às doze horas.---------------De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu,
Chefe de Divisão de Atendimento e Administração, na qualidade de
Secretária, a redigi e subscrevo.-------------------------------------------

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

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

Nota: Ata publicitada pelo Edital nº 42/2016, publicada nos locais de estilo.
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