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SESSAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM

vrNTE e rnÊs DE FEVERETRo DE Dors MrL E vrNTE E Dors

-- Aos vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois reuniu a Assembleia Municipal do

Funchal, pelas nove horas e sete minutos, no Edifício dos Paços do Concelho, sob a

Presidência de José Luís Nunes, estando ainda presentes Roberto Paulo Ferreira Vieira e

Luísa lsabel Henriques Gouveia como Primeiro e Segunda Secretários, bem como os

seguintes Deputados Municipais

-- Grupo Municipal Funchal Sempre à Frente - Alexandre Miguel Carvalho da Silva

PPD/PSD, Alexandrina Liliana Marinho Alves (PPD/PSD), António Luís Abreu Figueiroa e

Silva (PPD/PSD), Bruno Alexandre Vieira Bento (PPD/PSD), Bruno Miguel Velosa de

Freitas Pimenta Macedo (PPD/PSD), Daniel Almeida Meneses (PPD/PSD), Duarte Paulo

Quintal Pereira (PPD/PSD), Fábio Dinarte Fernandes Costa Bastos (PPDiPSD), Fabíola

Maria de Sousa pereira (CDS-PP), Gonçalo Nuno Pimenta Camacho (CDS-PP), Jéssica

José Ferreira Faria (PPD/PSD), João Paulo Pereira Marques (PPDiPSD), José Agostinho

Freitas Baptista (PPD/PSD), Luís Miguel Moura de Sousa (PPD/PSD), Manuel António

Marques Madama de Sousa Filipe (PPDiPSD), Marcelo Nuno Gonçalves Gouveia

(PPD/PSD), Marco António Nunes Dias (CDS-PP), Marco Aurelio da Mata Pereira

(PPD/PSD), Marco Paulo Teixeira Gonçalves (PPD/PSD), Pedro José Jardim Gomes

(PPD/PSD), Ricardo Nuno Pestana Abreu (CDS-PP), Tiago Miguel Reis Ferreira de Freitas

(PPD/PSD) e Vera Joana Vasconcelos Gonçalves Duarte Soares Coelho (PPDiPSD). ---
-- Grupo Municipal do PS - Andreia Drumond Caetano, Guido Marcelino Mendonça

Gomes, José Gabriel Pereira de Oliveira, José Manuel Domingos Sebastião, Luísa Maria

Soeiro Marinho Antunes Paolinelli, Maria lsabelde Ponte Garcês, Maria Madalena Caetano

Sacramento Nunes, Tânia Sofia Andrade Gonçalves Vieira e William Joel dos Santos
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-- Grupo Municipal do BE - Egídio Paulo Caires Fernandes, Maria José Santos Gouveia

e Paulo Sergio Freitas Sousa

-- Deputado Municipal Único Representante do PAN - Joaquim José Batalha de Sousa

-- Deputado Municipal Único Representante do PDR - José Rodolfo de Sousa Alves. -

--- Deputado Municipal Único Representante do MPT - Valter Freitas Rodrigues

--- Deputado Municipal Único Representante do GDU-PCP/PEV - Herlanda Maria

Gouveia Amado

-- Deputado Municipal Unico Representante do GHEGA - Luís Filipe de Sá Vieira. ----

-- MaÍs se verificou a presença do Senhor Presidente da Câmara, Pedro Amaro de

Bettencourt Calado, da Senhora Vice-presidente Maria Cristina Andrade Pedra Costa e dos

Senhores (as) Vereadores (as) Miguel Sergio Camacho Silva Gouveia, Cláudia Sofia

Frazérc Dias Ferreira, Bruno Miguel Camacho Pereira, Margarida Maria Ferreira Diogo Dias

Pocinho, João José Nascimento Rodrigues, Micaela Gomes Camacho e Nádia Micaela

Gomes Coelho.

-- Estiveram ausentes os Senhores Vereadores Rúben Dinarte Silva Abreu e Vítor Hugo

Rodrigues de Jesus.

-- Esteve também presente a funcionária da autarquia Nélia Maria Jardim dos Santos

Gonçalves, Assistente Técnica, designada para elaborar as atas das sessões da

Assembleia Municipal

--- O Senhor Presidente da Assembleia abriu a sessão dizendo que é com muito orgulho

que preside a mais uma Assembleia Ordinária cumprindo o regimento ali aprovado.

Depois relevou alguns factos, como as Eleições Legislativas do dia trinta de janeiro de dois

mile vinte e dois, com uma vitória nacionaldo Partido Socialista, a quem parabenizou, bem

como uma igual valiosa vitoria na Madeira e Porto Santo, do Movimento - Madeira Primeiro
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De seguida informou que tal como tinha prometido fazer todos os possíveis para que aquela

Assembleia fosse já transmÍtida pela RádioffV e com linguagem gestual, parâmetros que

constam no reglmento ali aprovados, mas por impossibilidade técnica voltou a não ser

possível porque, em breve, está em curso uma operação de renovação e dignificação

daquela sala

Por fim, deu conhecimento que esteve presente numa reunião da ANAM - Associação

Nacional das Assembleia Municipais, no dia dezanove do corrente mês, na cidade da

Covilhã, juntamente com o Primeiro Secretário da Mesa e outras representações da

Madeira e Porto Santo, completando uma sala de representantes de grande parte das

assembleias municipais do todo nacional, em que a representação do Funchal foi eleita

para o Conselho Geral daquela Associação. Aí confirmou, de todos os quadrantes, as

reivindicações de maior autonomia e dignificação das assembleias municipais, sendo um

problema nacional que a todos toca e que todos se sentem impotentes nas suas

reivindicações e pedidos de clarificação, sabendo que a atual Lei é obsoleta e urge

modificá-la urgentemente. Por isso, agora com outro quadro político nacional, espera que

seja de uma vez por todas, dado o necessário destaque e valor às Assembleias Municipais.

:- Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal,

abriu a sessão, dando conhecimento do seguínte expediente

í. PEDTDOS DE SUBST|TU!çAO

í.1. Tiago Filipe Teixeira Andrade Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Santa

Luzia, eleito pela Coligação Funchal Sempre à Frente, indicado pelo PPD/PSD, comunicou

a sua ausência sendo substituído por Duarte Paulo Quintal Pereira

1.2. Raquel João Martins da Silva, eleita pela Coligação Funchal Sempre à Frente,

indicada pelo PPD/PSD, comunicou a sua ausência, sendo substituída por António Luís
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1.3. Rubina Vanessa da Silva Rebelo, eleita pelo PDR, comunicou a sua ausência sendo

substituída, por José Rodolfo de Sousa Alves

1.4. Sérgio Juvenal de Jesus Abreu, eleito pelo PS, comunicou a sua ausêncía, sendo

substituído, por Tânia Sofia Andrade Gonçalves Caetano

1.5. Manuel Pedro Calaça Vieira, eleito pelo PS, comunicou a sua ausência, sendo

substituído, por José Manuel Domingos Sebastião.

1.6. Pedro Manuel Nóbrega dos Santos Freitas Araújo, Presidente da Junta de

Freguesia do lmaculado Coração de Maria, eleito pela Coligação Sempre à Frente, indicado

pelo CDS/PP, comunicou a sua ausência sendo substituído por Bruno Alexandre Vieira

Bento.----

1.7. Francisco llídio Rebolo de Castro, Presidente da Junta de Freguesia de Santo

Antonio, eleito pela Coligação Sempre à Frente, indicado pelo PPD/PSD, comunicou a sua

ausência sendo substituído por Marcelo Nuno Gonçalves Gouveia.

1.8. Maria ldalina Fernandes da Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Monte, eleito

pela Coligação Sempre à Frente, indicado pelo PPD/PSD, comunicou a sua ausência sendo

substituído por José Agostinho Freitas Baptista.

2. AUSENCTA DE VEREADORES (AS):

2.1. Rúben Dinarte Silva Abreu, Vereador da Câmara Municipal do Funchal, comunicou a

sua ausência por motivos profissionais.--------

2.2. Yitor Hugo Rodrigues de Jesus, Vereador da Câmara Municipal do Funchal,

comunicou a sua ausência por se encontrar em confinamento

3. Convites enviados ao Presidente da Assembleia:-----

3.1. A Senhora Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações

Climáticas, enviou um convite para as Comemorações do 29a Aniversário do Corpo de

Vigilantes da Natureza, que se realizou no dia dois de fevereiro de dois mil e vinte e dois.-
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3.2. O Presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro,

enviou um convite para uma Palestra sobre "Cancro: Que ligações do passado e desafios

para o futuro?", que se realizou no dia quatro de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

3.3. Os lrmãos de São João de Deus e a Direção da Casa de Saúde, enviou um convite

para o evento comemorativo dos 100 anos de Presença dos lrmãos na Madeira, que se

realizou no dia onze de fevereiro de dois mil e vinte e dois

4. PEDTDOS DE TNTERVENçÃO REENCAMTNHADOS A CÂMARA MUNTCTPAL DO

FUNCHAL:

4.1. Do Deputado Municipal do MPT pedido de documentação sobre:

. Plano de mobilidade urbana sustentável;-------

o Plano de mobilidade Ciclável;-------

o Número de postes de iluminação pública no Funchal;

o Planos de acompanhamento e monitorização para situações de risco de fenómenos

extremos;

. Plano diretor de drenagens urbanas.

4.2. Da Deputada Municipal do PGP/PEV-GDU:

. Intervenção no Caminho dos Três Paus à Viana no acesso à Estrada da Eira do

Serrado

. Ação de despejo e arrendamento social da família de Maria do Carmo Camacho

Castanha e de Marco Paulino Serrão Pinto

. Pedido de esclarecimento sobre conclusão e correção da pavimentação do Caminho

de São João Latrão.

. Urgência Habitacional em nome de Octávia Marina Barros Nunes Calisto da Graça

. Pedido de esclarecimento sobre o projeto Oficina Solidária

o Necessidade de arrendamento social para a família de Luís Miguel Medeiros Gomes
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. Acesso a arrendamento social para Fernanda Maria da Silva.

-- De seguida, após a dispensa da leitura da Ata da Sessão Ordinária da Assembleia,

que se realizou no dia vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte e um, que foi

previamente distribuída a todos os Senhores (as) Deputados (as), o Senhor Presidente da

Assembleia colocou-a à votação, sendo aprovada por maioria com trinta e seis votos a

favor, sendo vinte e quatro votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, cinco votos do

PS, dois votos do BE, um voto do PAN, um voto do PDR, um voto do MPT, um voto da

CDU, um voto do CHEGA e duas abstenções do PS

--- Passando ao PAOD - Período de antes da ordem do dia, o Senhor Presidente da

Assembleia ao anunciar a Proposta de Recomendação para a criação de casas de

abrigo para vítimas de violência doméstica, apresentada pelo MPT, foi interpelado pela

Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, que sobre

aquela proposta disse que as vítimas de violência e as casas de abrigo para essas mesmas

vítimas, têm que ter uma obrigatoriedade de confidencialidade para proteção das próprias

vítimas e no documento que lhes é apresentado para ser votado, está indicado o local onde

as mesmas residências de abrigo seriam construídas, que é, nos Complexos Habitacionais

da SocioHabitaFunchal. Por isso observa colocar à consideração do proponente a retirada

da proposta

Depois também colocou à consideração de o Voto de Protesto apresentado pelo Partido

Socialista à Câmara Municipal do Funchal, também ser retirado pelo partido proponente,

tendo em conta a explicação do Senhor Presidente da Assembleia na anterior sessão, de

que estavam a ser feitos levantamento de orçamentos para que as sessões pudessem ser

elas todas transmitidas online, não deixando de referir que no anterior mandato também

essa proposta foi colocada e devido às mesmas limitações técnicas, às mesmas
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f/^--- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, retirou a proposta.

-- Continuando o PAOD, o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao SenÈor

Deputado Municipal Marco Aurélio da Mata Pereira, da Coligação Funchal Sempre à

Frente, que apresentou o Voto de Congratutação - A Casa do Voluntário pelo seu 20o

aniversário, que se reproduz: "Fundada em fevereiro de 2002, a Associação Casa do

Voluntário (que é, desde 2004, uma lnstituição Particular de Solidariedade Social) celebra,

este ano, 20 anos de história.

Sediada na freguesia de São Martinho, tem como missão a promoção do voluntariado

social, através da formação e encaminhamento de voluntários nas áreas da ação social,

educação, ambiente e saúde

E promotora de atividades de caráter cívico e social, fundamentais no acompanhamento de

crianças, jovens, adultos, idosos e população em geral

A sua ação ultrapassa as fronteiras do nosso concelho, sendo uma instituição cada vez

mais atenta às necessidades e vulnerabilidades da população.

Neste âmbito, a Casa do Voluntário criou os seus próprios programas de apoio,

nomeadamente o Projeto N.A.D.A. - Não ao Desperdício Alimentar, o Voluntariado de

Proximidade e o Porto Santo lnclusivo.

Além disso, assenta muito do seu trabalho na articulação e parceria com outras instituições,

estratégia que tem, também, como principal intuito proporcionar aos seus voluntários as

experiências mais adequadas, de acordo com as suas áreas de intervenção preferenciais.

Por outro lado, tem, em parceria, organizado a Feira das Vontades, bem como, Encontros

de Voluntários ou Exposições Solidárias

Ao longo destas duas décadas de história, a Casa do Voluntariado tem acolhido centenas

de voluntários e desempenhado um papel primordial na sua formação e enriquecimento,

bem como, na redução de assimetrias na sociedade e na mitigação de diversos problemas
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evidenciados nos últimos tempos devido à pandemia.--------

A sua capacidade de trabalho e a ação dos seus colaboradores, equipa técnica, parceiros,

utentes e, sobretudo, voluntários, têm sido inestimáveis na vida da associação e na vida da

sociedade madeirense, ao longo destes vinte anos, essenciais, inclusive, para promover a

maior justiça, equidade social e mais oportunidades para todos.

Perante o exposto, a Assembleia Municipal do Funchal, nos termos das disposições

regimentais aplicáveis, emite o presente voto de congratulação à Casa do Voluntário pelo

seu 20o aniversário."------------

--- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Deputada Municipal

Jéssica José Ferreira Faria, da Goligação Funchal Sempre à Frente, que transmitíu o

seguinte Voto de Congratulação - Ao Glube Desportivo "Os Especiais" pelo seu 20o

aniversário: "O Clube Desportivo "Os Especiais" celebra, este ano, o seu 20o aniversário.

Fundado em fevereiro de 2002, nasceu com o intuito de fomentar a prática desportiva por

pessoas com deficiência

Sediado no Funchal, e com quase uma centena de atletas, "Os Especiais" debruça-se em

modalidades como o basquetebolem cadeira de rodas, basqueteboldeficiência intelectual,

basquetebolsíndrome Down, basquetebol para surdos, atletismo síndrome Down, atletismo

deficiência intelectual, futebol-7 deficiência intelectual, futsal deficiência intelectual, futebol

síndrome Down e boccia paralisia cerebral

As suas atividades englobam praticantes de todas as idades, com vários tipos de

deficiência, numa missão muito significativa que aumenta os níveis de bem-estar físico e

psicológico dos seus praticantes.

Filiado na Associação de Basquetebol da Madeira, na ANDDI Portugal - Associação

Nacional de Desporto para o Desenvolvimento lntelectual, da federação Portuguesa de

Basquetebol, na PC-AND - Paralisia Cerebral Associação Nacional de Desporto e na Liga
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Portuguesa de Desporto para Surdos, o Clube tem tido um papelfundamental na integração

social de muitas crianças, jovens e adultos com deficiência, através do desporto. ------------

Ao longo destas duas décadas de história, esta instituição tem, também através do seu

trabalho, levado o nome da Região além-fronteiras, através da chamada de atletas às

Seleções Nacionais de Basquetebol, Futebol e Atletismo para participação em eventos

internacionais

Em terras lusas, o Clube Desportivo "Os Especiais" é presença assídua em campeonatos

nacionais, Super Taça e Taça de Portugal, em diferentes modalidades

O Clube Desportivo "Os Especiais", que é uma instituição de Utilidade Pública desde junho

de 2007, assume como verdadeiro triunfo, apesar dos muitos prémios desportivos, o

estímulo constante concedido aos seus atletas e famílias, em termos de desenvolvimento

pessoal, social e da sua autoestima

Por estas razões e conquistas, tornou-se uma referência pela dedicação, empenho,

exemplo e pela forma como trata e integra as pessoas com deficiência, orgulhando a

cidade. A Região e o País.-

Perante o exposto, a Assembleia Municipal do Funchal, nos termos das disposições

regimentais aplicáveis, emite o presente voto de congratulação ao Clube Desportivo "Os

Especiais" pelo seu 20o aniversário."

--- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação os Votos agora

apresentados pela Coligação Funchal Sempre à Frente:

- Voto de Gongratulação - A Casa do Voluntário pelo seu 20o aniversário, aprovado

por unanimidade com quarenta e três votos a favor, sendo vinte e seis votos da Coligação

Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto

do PDR, um voto do MPT, um voto da CDU e um voto do CHEGA

- Voto de Gongratulação - Ao Clube Desportivo "Os Especiais" pelo seu 20o
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aniversário, aprovado por unanimidade com quarenta e três votos a favor, sendo vinte e

seis votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, três votos do BE, um

voto do PAN, um voto do PDR, um voto do MPT, um voto da CDU e um voto do CHEGA.-

--- Depois o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Deputada

Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, que apresentou o seguinte:-------------------

- Voto de Congratulação pela situação financeira muito sólida herdada na Câmara

Municipal do Funchal: "É um facto que nunca este município teve as suas contas tão

certas e honrou tanto os seus compromissos como nos dois últimos mandatos.

Em 2013, o executívo municipal eleito herdou uma dívida superior a 100ME, bem como

prazos de pagamento a fornecedores que ultrapassavam os 480 dias. Com muito esforço,

empenho e competência de todos conseguiu elevar-se a autarquia a uma das mais

saudáveis financeiramente a nível do país.

Esse reconhecimento, tão factual, é igualmente referido pela coligação PSDiCDS, num

documento municipal aprovado em reunião de Câmara e a ser debatido no ponto seis da

ordem de Trabalhos nesta Assembleia Municipal de 23 de fevereiro de 2022

Com efeito, é com enorme regozijo que verificamos que o executivo do PSD/CDS

reconhece e elogia a situação financeira do município do Funchal, tendo inclusivamente a

Senhora Vice-presidente e Vereadora com os pelouros das Finanças, da Auditoria lnterna,

da Economia, do Apoio ao lnvestimento e Fundos Comunitários, entre outros, escrito em

documentos oficiais o texto que se transcreve "A situação financeira do Município do

Funchal é, à data, muito solida, ascendendo a dívida total, calculada de acordo com o

dt'sposÍo no n.o 2 do aftigo 52.o da Lei n.o 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual,

a €28.587.427 à data de 31.10.202í". Este documento surge datado de 14 de dezembro

transato, numa autorização de abertura de procedimento para contratação de empréstimo,

documento que foi enviado a todos e a todas as deputadas municipais, juntamente com a
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deliberação do ponto 6 da nossa Ordem de Trabalhos de hoje.

Outro documento que também é trazido hoje a esta sessão da Assembleia Municipal e que

espelha o reconhecimento do rigor financeiro e da boa gestão anterior, é o mapa de

desempenho orçamental que, como o próprio nome indica, espelha o desempenho do

anterior executivo. Mais uma vez, o documento exibe o excelente desempenho orçamental

do Município do Funchal levado a cabo pelo anterior executivo

Acresce que há vários investimentos lançados - mais de 90ME, não existe um único

pagamento em atraso, tendo transitado ainda um saldo de gerência superior a 7ME.

Pelo que, e por todas as razões acabadas de expor, congratulamo-nos pelo

reconhecimento do PSD/CDS pela muito solida situação financeira do municípÍo deixada

pelo anterior executivo.

Por esse facto, o Grupo Municipal do Partido Socialista tem a honra de propor que esta

Assembleia, reunida em sessão do dia 23 de fevereiro de 2022, aprove um voto de

congratulação à situação financeira muito solida deixada pelo anterior executivo da Câmara

Municipal do Funchal."

- INTERVENÇAO:--

-- O Senhor Deputado Municipal João Paulo Pereira Marques, da Goligação Funchal

Sempre à Frente, referiu que o Funchal Sempre à Frente votará contra aquele voto de

congratulação, porque não pode compactuar com a tentativa de branqueamento e de

encobrimento de uma dívida de trinta e seis milhões de euros à ARM - Aguas e Resíduos

da Madeira, que não é referida nas contas da Câmara Municipal do Funchal

-- Votação do Voto de Congratulação pela situação financeira muito sólida herdada

na Câmara Municipaldo Funchal, apresentado pelo Grupo Municipal do PS, à votação

não sendo aprovado com vinte e oito votos contra, sendo vinte e seis votos da Coligação

Funchal Sempre à Frente, um voto da CDU e um voto do CHEGA. Mereceu ainda catorze
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votos a favor, sendo nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PDR, um voto do MPT

e uma abstenção do PAN.

- DECLARAçOES DE VOTO

--- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, declarou

que se as contas estavam tão sólidas, muito mais deveria ter sido feito a favor das famílias

do concelho do Funchal

--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, declarou que

aquilo que disse sobre a solidez da situação financeira do Município do Funchal à data,

consta do ponto seis da ordem de trabalhos, em que a atual Câmara cita: "A situação

financeira do Município do Funchal é à data muito sólida, ascendendo à dívida total,

calculada de acordo com o disposto no no 2 do artigo 52, da Lei 7312013, na sua atual

redação, e 28 milhões, 587 mil, 427, à data de 31 de outubro.u------------

--- O Senhor Presidente da Assembleia voltou a dar a palavra à Senhora Deputada

Municipal Andreia Drumond Gaetano, do PS, para apresentar a seguinte Proposta de

Recomendação - Pela cedência de interesse público dos trabalhadores da Empresa

Municipal Frente MarFunchal, cujos postos de trabalho serão extintos: "Considerando

que

a) Dos 13 trabalhadores compreendidos no processo de restruturação da empresa

municipal Frente MarFunchal e contactados com vista ao seu despedimento, 6 chegaram

a acordo na revogação do respetivo contrato de trabalho, 1 será alvo de despedimento por

justa causa, 2 celebraram acordos de cedência de interesse público e 4 verão os seus

postos de trabalho extintos;

b) 4 trabalhadores não serão despedidos porque não existem fundamentos para o seu

despedimento com justa causa, mas verão os seus postos de trabalho extintos, sem que

se conheçam quaisquer razões e fundamentos;-----
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c) Estas 4 pessoas são trabalhadoras qualificadas e que mais não pretendem do que

continuar a exercer o seu trabalho ou outro para o qual estejam também qualificadas;----

d) A Câmara Municipal do Funchal fez aprovar, no passado mês de dezembro, a sua

proposta de Mapa de Pessoal contendo a indicação do número de postos de trabalho de

que o Município do Funchal carece para a prossecução das suas atribuições, tendo em

conta as atividades a desenvolver pelos serviços municipais, bem como os recursos

financeiros d ispon íveis; -------

e) No referido Mapa de Pessoal constam 253 postos de trabalho vagos, correspondendo a

reais necessidades do Município aferidas pelo atual executivo, uma vez que a proposta

levada à Assembleia Municipal é recente;--

f) Nestas 23 vagas constam as áreas de formação detidas pelos 4 trabalhadores da Frente

MarFunchal cujos postos de trabalho se pretendem extinguir;

g) Estes 4 trabalhadores poderão ser cedidos à Câmara através de acordos de cedência

de interesse público, colmatando assim algumas das suas necessidades, à semelhança do

que já aconteceu com outros 2 e do que aconteceu com tantos outros;

h) Os acordos de cedência de interesse público existem nesta autarquia, são recorrentes e

são um mecanismo legal para fazer face a situações excecionais e temporárias, como

esperamos ser o caso;

i) O atual Presidente da Câmara, enquanto candidato, €ffi campanha eleitoral, mais

propriamente no dia 23 de setembro de 2021, prometeu que não iria despedir nenhum

trabalhador da Frente MarFunchal;--------

j) a Senhora Vice-presidente, Vereadora com o pelouro das Finanças, escreveu, em

documentos oficiais deste município, que "A situação financeira do Município do Funchal é

a data muito sólida", configurando que não existe qualquer constrangimento do ponto de

vista financeiro;
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O Grupo Municipal do Partido Socialista, reunido hoje em sessão ordinária da Assembleia

Municipal do Funchal, propõe que se aprove recomendar à empresa municipal Frente

MarFunchal e à Câmara Municipal do Funchal, a celebração de acordos de cedência de

interesse público com os 4 trabalhadores que estão em risco de poderficar desempregados

por via da extinção do seu posto de trabalho." ---------

- INTERVEtTtÇÃO:--

--- O Senhor Deputado Municipal Gonçalo Nuno Pimenta Gamacho, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, manifestou que o Executivo anteriordeixou a Câmara Municipal

e a Frente MarFunchal numa situação catastrofica, onde ocultaram os resultados líquidos

negativos num dos exercícios económicos daquela empresa, com a apresentação de um

resultado positivo. Por isso os Deputados Municipais, na altura, votaram contra o processo

de insolvência da Empresa Municipal Frente MarFunchal.

Como tal, o atual Executivo não fugindo às suas responsabilidades assumiu desde então

as suas responsabilidades num processo profundo de reestruturação daquela empresa

Frente MarFunchal, onde sete colaboradores aceitaram o acordo proposto, um colaborador

manteve o seu posto de trabalho como eletricista, um colaborador voltou à função que

ocupava anteriormente na Câmara e quatro trabalhadores não aceitaram o acordo proposto

pelo executivo da Câmara Municipal do Funchal.

- PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:------------

-- O Senhor Deputado Municipal Egídio Paulo Caires Fernandes, do BE, questionou

ao Deputado Municipal Gonçalo Pimenta se a palavra dada pela Coligação Funchal Sempre

à Frente, aquando da campanha eleitoral, de que estariam garantidos todos os postos de

trabalho, sem exceção, quer seja na Empresa Municipal Frente MarFunchal quer seja da

Empresa Municipal SocioHabitaFunchal, foi honrada, quando 36% dos trabalhadores da

Empresa Municipal Frente MarFunchal não chegaram a acordo.-
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-- O Senhor Deputado Municipal Valter Rodrigues, do MPT, recordou que à data, o

atual Presidente da Câmara, disse, a vinte três de setembro, que não iria retirar nenhum

posto de trabalho na Frente MarFunchal

--- O Senhor Deputado Municipal Gonçalo Nuno Pimenta Camacho, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, retorquiu se foi a Coligação Funchal Sempre à Frente ou se foi

a Coligação Confiança quem colocou os trabalhadores da Empresa Frente MarFunchal

naquela situação, quando passaram os custos de pessoal de dois mil e treze, de trezentos

e vinte mil euros, para quase um milhão e oitocentos e cinquenta mil euros, no final da sua

gestão.

--- Por esta ocasião o Primeiro Secretário da Mesa, Roberto Paulo Ferreira Vieira, foi

substituído pela Senhora Deputada Municipal Vera Joana Vasconcelos Gonçalves Duarte

Soares Coelho, para poder intervir. Ao ser-lhe dada a palavra proferiu que a maior parte

dos trabalhadores que foram dispensados da Empresa Frente MarFunchal, não são

realmente trabalhadores daquela empresa, porque nem são lá conhecidos. Lembrou

também, que os bilhetes de entrada nos complexos balneares, adquiridos pela Câmara

Municipal do Funchal, oferecidos a instituições, foram para pagar salários não de quem

ganha setecentos euros, mas para aqueles que estavam a ganhar milhares e que foram lá

colocados pelo Partido Socialista.

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação Proposta de Recomendação

- Pela cedência de interesse público dos trabalhadores da Empresa Municipal Frente

MarFunchal, cujos postos de trabalho serão extintos, apresentado pelo Grupo

Municipal do PS, não sendo aprovada com vinte e sete votos contra, sendo vinte e seis

votos da Coligação Funchal Sempre à Frente e um voto do CHEGA. Mereceu ainda quinze

votos a favor, sendo nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do PDR,

um voto do MPT e uma abstenção da CDU.-
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- DECLARAçÃO DE VOTO:-------------

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Gaetano, do PS, declarou que o

voto daquela bancada foi a favor, porque o Funchal Sempre à Frente deixa os

compromissos para trás

--- Por esta ocasião, o Primeiro Secretário da Mesa, Roberto Vieira, voltou a ocupar o seu

lugar na Mesa

--- O Senhor Presidente deu a palavra à Senhora Deputada Municipal Maria Madalena

Gaetano Sacramento Nunes, do PS, para apresentar o Voto de Protesto pela não

transmissão online das sessões da Assembleia Municipal, que se traslada: "Na

primeira sessão desta Assembleia Municipal, foram aprovadas por unanimidade, alterações

ao Regimento, nomeadamente ao artigo 36o sob a epígrafe "Reuniões Públicas".

Estipula o n.o 3 deste artigo o seguinte: "As reuniões da Assembleia Municipal e das

Comissões serão transmitidas online, de forma síncrona, e gravadas pelos Serviços do

Município, os quais deverão manter os respetivos registos visuais e disponibilizá-los no sítio

eletrónico da Assembleia Municipal".

A redação desta norma foi aprovada na Assembleia Municipal do dia 24 de novembro, tendo

a mesma sido previamente acordada em conferência de líderes, onde participaram todos

os partidos com assento nesta assembleia e a Mesa da Assembleia.

Na sessão do dia 29 de dezembro questionamos para quando o cumprimento desta norma

do Regimento

Passados mais de 4 meses da instalação da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal

e decorridos exatamente 91 dias da primeira sessão municipal, as reuniões desta

Assembleia Municipal continuam a não ser transmitidas online

O artigo 32, n.o 3 estipula que "A Assembleia Municipal dispõe igualmente de instalações e

equipamentos necessários ao seu funcionamento e representação, a disponibilizar pela

16



Câmara Municipal".

Porque não é por falta de meios humanos ou técnicos, nem tão pouco financeiros, que isto

possa estar a acontecer, só podemos entender como falta de vontade política da coligação

PSD/CDS e do executivo camarário que é quem tem a responsabilidade de assegurar o

funcionamento da Assembleia Municipal

Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista propõe que a Assembleia Municipal do

Funchal reunida em sessão do dia 23 de fevereiro de 2022, aprove o voto de protesto à

Câmara Municipal do Funchal pela não disponibilização dos meios necessários à

transmissão online das sessões da Assembleia Municipal, conforme estipula o artigo 360,

- TNTERVENçOES:

--- O Senhor Deputado Municipal João Paulo Pereira Marques, da Coligação Funchal

Sempre à Frente, começou por dizer que aquela bancada muito se orgulha de ter proposto

e ter conseguido introduzir uma norma no Regimento daquela Assembleia, que não só

clarifica como também complementa a possibilidade da transmissão online das sessões de

tão importante orgão autárquico. Contudo, ao contrário do Partido Socialista, não se

esqueceram que desde dois mil e dezassete, que já existia aquela possibilidade, por isso

deixou um desafio ao Partido Socialista, se aquele estiver disponível, para alterar o

destinatário daquele voto e protestar contra o anterior executivo por ter ficado quatro anos

sem transmitir uma única sessão da Assembleia Municipal

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, perguntou ao

Senhor Deputado João Paulo Marques se alteraram ou não o Regimento

-- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou o Voto de Protesto pela não

transmissão online das sessões da Assembleia Municipal, apresentado pelo Grupo

Municipal do PS à votação, não sendo aprovado com vinte e oito votos contra, sendo
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vinte e seis votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, um voto da CDU e um voto do

CHEGA. Mereceu ainda catoze votos a favor, sendo nove votos do PS, três votos do BE,

um voto do PDR, um voto do MPT e uma abstenção do PAN

- DECLARAçOES DE VOTO:

-- A Senhora deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, declarou

que o sentido de voto da CDU não foi porque não quer que saia daquela sala o que ali é

dito, como alifoi insinuado, mas antes pelo contrário, porque aquilo que mais querem é que

mais facilmente as pessoas lá fora saibam o que ali se diz.------

Depois, aproveitando a ocasião, dirigiu-se ao Senhor Presidente da Mesa, para pedir que

houvesse um pouco mais de decoro e um pouco menos de brejeirice, que dignificaria mais

aquela Casa e facilitaria o decorrer dos trabalhos

-- O Senhor Deputado Municipal Egídio Paulo Caires Fernandes, do BE, declarou que

o Bloco de Esquerda acompanha aquele protesto, não só pelo facto de uma vez mais

aquele assunto ter sido alvo na campanha de promessa eleitoral, pela Coligação Funchal

Sempre à Frente como pela Coligação Confiança, mas também porque numa das primeiras

conferências de líderes ao terem focado aquela situação, ter ficado com a perceção de que

na segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal teriam as condições necessárias

para essa transmissão

--- O Senhor Presidente da Assembleia apresentou a sua posição sobre aquele assunto,

depois deu a palavra ao Senhor Deputado MunicipalWilliam Joel dos Santos Figueira,

do PS, para apresentar a Proposta de Recomendação pela celebração do Dia Mundial

da Luta contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia, que se reproduz: "A 17 de maio

celebra-se em mais de 100 países o Dia lnternacional de Luta contra a Homofobia,

Transfobia e Bifobia. Esta data é celebrada desde 1992, ano em que a Organização Mundial

de Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais
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Em Portugal, têm sido desenvolvidas medidas e políticas públicas para a eliminação da

estigmatização e paru a prevenção e combate às violências contra as pessoas LGBTI,

concretizando em medidas específicas os princípios constitucionais nacionais, europeus e

internacionais no âmbito da promoção dos direitos humanos, da igualdade e da não

discriminação. O compromisso do Governo português com os direitos das pessoas LGBTI,

tem sido visível e internacional, cumprindo essa agenda

Na abordagem transversal a que os diferentes níveis de poder se obrigam, são várias as

cidades portuguesas que se têm associado a esta celebração. Temos, aliás, visto o proprio

Primeiro Ministro a íçar a bandeira LGBTI como símbolo de apoio a este tipo de iniciativas.

No Funchala data tem sido assinalada desde o ano de2017 por um coletivo de associações

que desenvolvem o seu trabalho na nossa Região em associação com o Município. Em

2018 e 2019, a Câmara Municipal do Funchal chegou mesmo a exibir a bandeira LGBTIU,

para além de outras atividades, unindo-se a este evento que promove a igualdade e a não

discriminação da comunidade LGBTI.

Neste sentido, achamos que a cidade do Funchal deve continuar a associar-se a estes

compromissos, assumindo-se como uma cidade aberta, segura e diversa

Na sequência do exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista tem a honra de propor

que a Assembleia Municipal do Funchal, reunida em sessão do dia23 de fevereiro de 2022,

aprove uma recomendação à Câmara Municipal do Funchal no sentido de esta assinalar e

comemorar o dia 17 de maio como o dia contra a homofobia, Transfobia e bifobia. --------

Sugerem-se algumas ações que ajudarão nesta maior sensibilização de toda a comunidade

para a necessidade da luta contra a discriminação:

a) No dia 17 de maio de manhã içar a bandeira LGBTI, com a presença do Senhor

Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Dr. Pedro Calado, fazendo-se acompanhar

pelas Senhoras Vereadoras e pelos Senhores Vereadores e por todos os membros da
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Assembleia Municipal, em conjunto com as associações interessadas em participar;--------

b) Continuar a estabelecer protocolos com vista à realização de atividades de divulgação,

formação e intervenção em diversas áreas entre a Câmara e as associações para a

realização de eventos que ajudem na prevenção da violência e da não discriminação; ----

c) Realizar um debate sobre o tema, intitulado "Homofobia, Transfobia e Bifobia - situação

na Região", com a participação de associações e aberto ao público em geral e a pessoas

que possam relatar histórias na primeira pessoa, falar sobre a situação legal e social da

comunidade, entre outros assuntos de interesse."

- INTERVENÇAO:--

--- O Senhor Deputado Municipal Gonçalo Nuno Pimenta Camacho, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, defendeu que a Câmara trabalha numa atitude proativa e

dinâmica, pelo que já se reuniu com as associações ligadas àquela área e no plano de

atividades consagrado para o ano inteiro, incluem aquela área temática. Por isso,

recomendou vivamente que aprovem o Plano de Atividades da Câmara Municipal, e que

estejam atentos às iniciativas que a Autarquia está a executar ao longo do ano.

--- Colocada a Proposta de Recomendação pela celebração do Dia Mundial da Luta

contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia, apresentada pelo Grupo Municipal do

PS, à votação, não foi aprovada com vinte e sete votos contra, sendo vinte e seis votos

da Coligação Funchal Sempre à Frente e um voto do CHEGA. Mereceu ainda dezasseis

votos a favor, sendo nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do PDR,

um voto do MPT e um voto da CDU

- DECLARAçOES DE VOTO: ------------

-- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, declarou

que embora no tempo atual, onde infelizmente são cada vez mais crescentes as forças

extremistas, xenófobas, discriminatórias, não só no plano mundial, europeu, nacional e
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também regional, não deixa de serem positivas todas as iniciativas apresentadas naquela

Assembleia Municipal, que possam combater o crescimento de ideais extremistas,

infelizmente muitas delas populistas. Também não deixa de ser lamentável já ter ouvido

coisas naquela sala, diferentes do que aquelas que o Senhor Deputado Gonçalo Pimenta

disse. Pois independentemente de estarem no Relatório de Atividades da Câmara, nada

impede que fosse votada a proposta ali apresentada, porque de alguma maneira foi

subentendido, que só por estar no referido Relatório, não podem apresentar nada mais.--

Por isso, e para que fique registado em ata, não deixa de ser lamentável, numa altura em

que vão crescendo todo o tipo de discriminações, algumas delas patentes naquela

proposta, a postura da maioria, e tenha sido dada uma mensagem errada lá para fora com

o chumbo de uma proposta como aquela

-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, do

PS, declarour "O PS propôs e votou a favor desta proposta porque acha que estes valores

da igualdade e não discriminação, deveriam ser transversais a toda a sociedade.------------

O que se provou hoje aqui é que o Funchal Sempre à Frente, deixa a lgualdade e a não

Discriminação, para trás."

--- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Deputada Municipal

Maria lsabel de Ponte Garcês, do PS, para apresentar a seguinte Proposta de

Recomendação para a criação de estacionamento reservado a pessoa com

deficiência, condicionada na sua mobilidade, na Rua de Leichlingen: "A rotunda da

Rua de Leichlingen é um dos principais acessos viários à promenade do lido e a toda a

zona comercial existente naquela zona. Nessa rotunda, apesar dos muitos lugares de

estacionamento, não existe nenhum reservado a pessoa com deficiência

A criação de lugares específicos nas acessibilidades das pessoas com diversidade

funcional nesta rua, face às cadeias hoteleiras aí existentes, à restauração e aos espaços
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de lazer e serviços, são fundamentais para a promoção de uma cidade mais inclusiva e

atrativa aos residentes, mas também daqueles que nos visitam, promovendo políticas

inclusívas, e transmitindo uma imagem evoluída da nossa cidade

Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista, tem a honra de propor que a Assembleia

Municipal do Funchal, reunida em sessão do dia 23 de fevereiro de 2022, aprove

recomendar à Câmara Municipal do Funchal a criação, junto à rotunda da Rua de

Leichlingen, de um lugar de estacionamento específico e reservado a utilizadores

vulneráveis, como são os idosos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas

com deficiência."----

-- Não sendo alvo de qualquer intervenção foi colocada esta Proposta de Recomendação

para a criação de estacionamento reservado a pessoa com deficiência, condicionada

na sua mobilidade, na Rua de Leichlingen, apresentada pelo Grupo Municipal do PS

à votação, foi aprovada por unanimidade com quarenta e três votos a favor, sendo vinte

e seis votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, três votos do BE,

um voto do PAN, um voto do PDR, um voto do MPT, um voto da CDU e um voto do CHEGA.

-- De seguida a Senhora Deputada Municipal Maria lsabel de Ponte Garcês, do PS,

voltou a apresentar a seguinte Proposta de Recomendação para redimensionar o

estacionamento reservado às pessoas com deficiência junto à Rua do Gorgulho: "O

estacionamento reservado a pessoas com deficiência na Rua do Gorgulho, junto ao

complexo balnear do lido, não cumpre com as medidas regulamentares e legais aplicáveis

aos estacionamentos para pessoas com deficiência

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal do Funchal proceda à alteração das medidas

desses lugares der estacionamento específico e reservado às pessoas com diversidade

funcional, de forma a que esses lugares de estacionamento tenham espaço suficiente que

permita àquelas pessoas entrar e sair das viaturas sem constrangimentos, o que
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atualmente não acontece."------------

-- Também não existindo qualquer intervenção sobre esta Proposta de Recomendação

para redimensionar o estacionamento reservado às pessoas com deficiência junto à

Rua do Gorgulho, apresentada pelo Grupo Municipal do PS, foi colocada à votação,

sendo aprovada por unanimidade com quarenta e três votos a favor, sendo vinte e seis

votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, três votos do BE, um voto

do PAN, um voto do PDR, um voto do MPT, um voto da CDU e um voto do CHEGA.

--- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Deputada Municipal

Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, para apresentar o seguinte:-------------

- Voto de Saudação - Dia lnternacional da Mulher: "O Dia lnternacional da Mulher foi

proposto por Clara Zetkin, em 1910, na ll Conferência de Mulheres, em Copenhaga,

trilhando um caminho, por vezes difícil, da luta das mulheres por mais direitos sociais e

políticos

O dia 0B de Março - Dia lnternacional da Mulher - representa uma justa homenagem à luta

pela igualdade e que mobiliza as mulheres para lutar por melhores condições de vida e de

trabalho, pelos seus direitos próprios, contra todas as formas de opressão e exploração. -
Passados mais de cem anos, o dia-a-dia das mulheres é marcado pelo flagelo social da

precaridade, do desemprego, dos baixos salários. As discriminações continuam a fazer

parte do dia-a-dia das mulheres, sendo urgente garantir medidas de combate efetivo à

discriminação e de defesa da igualdade entre mulheres e homens

A igualdade na lei, ainda não é a igualdade na vida da maioria das mulheres portuguesas!

A Revolução de Abril abriu caminho de emancipação para as mulheres portuguesas,

garantindo a efetivação de muitos direitos na lei que continuam por se concretizar na vida

de todos os dias. Persistem as situações discriminatórias sobre as mulheres, ao nível do

emprego, da educação, das reformas e pensões, da saúde, da participação social, da
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fruição cultural e agrava-se dramaticamente várias formas de violência atentatorias contra

as mulheres

As situações discriminatórias e de violência sobre as mulheres devem impelir-nos a lutar

por uma política de igualdade, inseparável da justiça social, dos valores e direitos de Abril

no cumprimento da Constituição da República Portuguesa.

Efetivar o direito das mulheres na lei e na vida, garante-se a sua participação em igualdade,

transforma-se a sua condição social, valorizando as suas competências e saberes no plano

profissional, social, político, cultural e desportivo

Assim, a Assembleia Municipal do Funchal reunida a 23 de fevereiro congratula-se e

assinala a comemoração do Dia lnternacional da Mulher e assume o compromisso e

empenho na luta pela igualdade entre mulheres e homens, na lei e na vida."

- Voto de Saudação para com as famílias das vítimas da aluvião de 20 de fevereiro de

2010: "Passaram-se 12 anos desde que a Madeira foi atingida pela catástrofe de 20 de

Fevereiro de 2010, onde ainda são visíveis as marcas profundas na vida de tanta gente de

diferentes localidades do Funchal, marcas essas que se prolongam no tempo e que estão

ainda bem vivas na memória individual e coletiva

A perda de vidas é insubstituível e irreparável, e as 52 pessoas que perderam a vida

merecem-nos respeito e pesar, e as suas famílias e entes queridos, exigem-nos enquanto

decisores políticos, a tomada de medidas para que situações como estas não se repitam.

Esta foi, sem dúvida, a pior consequência desta catástrofe, mas também é importante referir

o elevado grau de destruição de habitações, linhas de águas e infraestruturas públicas e

privadas no Funchal e, lamentavelmente, passados 12 anos existem intervenções que

ainda não foram feitas, de forma a garantir a proteção de pessoas e bens.

Existem marcas da intempérie de 20 de fevereiro que permanecem em sítios do nosso

Concelho, que não ajudam a cicatrizar as feridas. Houve falhas e atrasos ao longo dos
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últimos anos de muitas entidades públicas, que já deveriam ter garantido a utilização devida

da "Lei de Meios" aprovada em 16 de junho, reconstruindo as infraestruturas afetadas. ---

A "Lei de Meios" era para serexecutada em 3 anos e já se passaram 12, existem zonas

que sendo consideradas prioritárias tendo em conta a necessidade de garantir a segurança

de pessoas e bens, infelizmente, hoje estão negligenciadas e esquecidas, à mercê de

eventuais acontecimentos futuros

Assim, a Assembleia Municipal do Funchal reunida a 23 de fevereiro de 2022, solidariza-se

com as vítimas da aluvião de 20 de Fevereiro de 2010, e recomenda à Câmara Municipal

do Funchal que intervenha junto do Governo Regional para que sejam feitas as obras ao

abrigo da "Lei de Meios", que garantam a segurança das populações das localidades

afetadas por esta intempérie."

- Proposta de Resolução - "Griação de uma rede de TranspoÉe Escolar": "A promoção

de uma mobilidade mais sustentável e menos poluente, com menor volume de emissões

de gases e partículas para a atmosfera, é da maior importância.-----:-

Nesse contexto, os transportes públicos assumem uma importâncía central e decisiva na

execução de políticas de mobilidade sustentáveis, capazes de concretizar o direito das

populações à mobilidade, assegurar o transporte de pessoas e mercadorias, promover o

desenvolvimento e a coesão económica, social e territorial, no contexto de uma acentuada

melhoria ambiental, que pressuponha uma vincada redução da emissão de gases de efeito

de estufa e de outros poluentes com efeitos nocivos na saúde humana e nos ecossistemas.

A mobilidade não pode ser tratada predominantemente, ou mesmo exclusivamente, na

perspetiva do transporte individual

Reduzir a utilização do transporte individual - mais do que isso, pôr em causa o paradigma

do transporte individual, apostando no transporte coletivo, no serviço de transportes - é um

imperativo social, ambiental e económico
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O uso do transporte público deve ser incentivado junto de todas as camadas da população,

começando pelos maís novos

Por outro lado, o incremento da utilização do transporte público pressupõe uma melhoria

da oferta de serviço, desde os percursos aos horários, passando pelo conforto e segurança,

sem esquecer ofertas de natureza específica, quando tal se justifique.-

Os estabelecimentos de ensino do Funchal, desde as escolas básicas dos 1o,2o e 3o ciclos

e do ensino secundário, concentram milhares de alunos de diferentes zonas e localidades,

desde as zonas altas ao centro da Cidade, obrigando a deslocações regulares casa-escola

e escola-casa, para muitos milhares de crianças e jovens, obrigando as suas famílias a

movimentações pendulares muito intensas.

A falta de um serviço de transporte escolar no concelho do Funchal, implica que muitas

famílias optem pelo uso do seu veículo particular, para assegurar o transporte das crianças

quer para a escola quer no regresso a casa

A Empresa Horários do Funchal em articulação direta com o Município, devem trabalhar

conjuntamente com o objetivo de determinar, estudar e implementar um serviço de

transporte escolar no concelho do Funchal

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis e do disposto no no 1 e alínea e)

do no 2 ambos do art.o 23o do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei no

7512013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal do Funchal reunida em23 de fevereiro

de2O22, delibera que a Câmara Municipaldo Funchaldelibere, em estreita articulação com

a Empresa Horários do Funchal, iniciem já em 2022

1. O estudo de um serviço a criar pela Empresa Horários do Funchal, dedicado ao

transporte escolar, em articulação com os estabelecimentos de ensino do Concelho.

2. O estudo das necessidades dos percursos e dos horários adequados, em função do

que for o resultado do estudo anterior
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3. O estudo das sinergias entre um novo serviço de transporte escolar e serviços de

mobilidade de proximidade.

4. O levantamento dos investimentos inerentes à criação de um transporte escolar, no

concelho do Funchal, com meios humanos dedicados e veículos próprios.

5. O estudo deve ter em conta as necessidades sociais das várias localidades e dos

alunos, abrangendo serviços complementares definidos em conjunto pela autarquia,

juntas de freguesia e estabelecimentos de ensino

6. Que se estudem também circuitos especiais de transporte para a educação inclusive

(alunos com necessidades de saúde especiais) das escolas básicas dos 1o, 2o e 30

ciclos e do ensino secundário."--------

- Proposta de Resolução - "E urgente apoiar as famílias para tazer face aos aumentos

do custo de vida": "o início do ano de2022 tem sido marcado poraumentos de preços

incomportáveis para muitas famílias, da subida do preço de bens essenciais e serviços,

sentido por quem todos os dias vai às compras; que no final do mês se confronta com a

prestação da casa e do carro, ou com o pagamento da renda de casa e todo o conjunto de

despesas cadavez mais difícil de suportar com os salários que recebemos na Região, onde

aparentemente se tenta passar a ideia que vivemos numa Região para ricos, mas na

realidade a generalidade da população sobrevive com baixos salários

Temos visto aumentar os preços dos produtos alimentares, pão, a carne, o peixe, a fruta e

produtos hortícolas, entre tantos outros exemplos que poderíamos dar. Não há como negar

que hoje a vida de milhares de funchalenses é mais difícil, onde a maioria tem que fazer

uma ginástica orçamental para conseguir chegar ao final de cada mês.

O crescente agravamento dos valores das rendas de casa e as dificuldades no acesso à

habitação empurram tantas famílias para situações de risco de pobreza ou o confronto com

situações limite de não poder garantir os encargos mensais com a habitação; o aumento
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de bens essenciais de consumo tais como os produtos hortícolas e frutícolas, contrariam

as recomendações das organizações de saúde, visto o peso no orçamento familiar dos

produtos frescos, para que as famílias possam ter uma alimentação mais saudável e

variada

Existem medidas aprovadas ao longo dos últimos anos que minimizam muitos dos efeitos

sentidos atualmente por muitas famílias, mas o seu efeito tende a esgotar-se a prazo se

não for acompanhado a outro nível de medidas e opções que coloquem como objetivo a

elevação das condições de vida dos trabalhadores

Apesar dos esforços e da procura de políticas de inclusão numa sociedade em rápida

mudança, alguns grupos socÍais mais vulneráveis sofrem as consequências contraditórias

de programas políticos, não conseguindo evitar a pobreza e exclusão social, agravando-se

as periferias sociais situadas bem no centro das cidades

E inquestionávelque existem áreas de necessária articulação entre o Poder Locale o Poder

Regional na coordenação das orientações preventivas e na intervenção sobre os nexos

causais das dinâmicas da pobreza e da exclusão social. Também é incontornável

reconhecer o contributo fundamental do Poder Local na aplicação de medidas específicas

e eficazes no espaço público, dando conteúdo material à ideia do "penar global, agir local",

enquanto vetor descentralizado e mais competente para responder aos problemas

concretos vividos pelas populações e para dinamizar a profundidade do desenvolvimento

humano e social.--

E neste enquadramento, em que muitos deitam contas à vida face ao acentuado aumento

de preços de bens e serviços essenciais, que todas as entidades devem articular uma

intervenção conjunta para minimizar os efeitos gravosos que este aumento do custo de vida

tem no dia a dia de tantas famílias. E aqui na Câmara Municipal do Funchal não se pode

demitir daquelas que são as suas responsabilidades e deve em articulação com o Governo
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Regional, e com outras entÍdades e associações com intervenção social, garantir um

acompanhamento regular e próximo, e intervir junto dessas entidades, para que sejam

tomadas medidas urgentes, minimizando os impactos negativos que estes aumentos têm

para as famílias

É neste sentido que, através da presente Resolução, a Assembleia Municipal do Funchal

reunida a 23 de fevereiro de 2022, recomenda à Câmara Municipal do Funchal a tomada

de medidas urgentes que ajudem na minimização dos impactos negativos que os aumentos

do custo de vida têm em tantas famílias funchalenses."-------

--- Não havendo intervenções sobre o que foi exposto, o Senhor Presidente colocou à

votação os seguintes documentos

- Proposta de Resolução - "E urgente apoiar as famílias para fazer face aos aumentos

do custo de vida", apresentada pela CDU, não aprovada com vinte e seis votos contra

da Coligação Funchal Sempre à Frente. Mereceu ainda dezasseis votos a favor, sendo

nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do PDR, um voto do MPT,

um voto da CDU e uma abstenção do CHEGA.

- DECLARAçÃO DE VOTO:------------

--- O Senhor Deputado Municipal Gonçalo Nuno Pimenta Camacho, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, declarou que o sentido de voto da Coligação Funchal Sempre

à Frente foi contra, porque a anterior gestão autárquica não apoiou o comércio local nem

as famílias, enquanto o Governo Regional acompanhou desde a primeira linha da frente os

comerciantes, as microempresas, as empresas e os próprios inquilinos da lnvestimentos

Habitacionais, quando existiu os momentos mais altos de pandemia, através do IDE -

lnstituto de Desenvolvimento Empresarial da RAM e da IHM - lnvestimentos Habítacionais

da Madeira

--- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da GDU, declarou
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que as justificações anteriormente colocadas não fazem nenhum sentido, parecendo até

que estão a falar de coisas completamente diferentes, porque a proposta ali apresentada

menciona que deveria de haver uma articulação entre a Câmara Municipal do Funchal, as

várias associações e o Governo Regional da Madeira

- Proposta de Resolução - "Criação de uma rede de TranspoÉe Escolar", apresentada

pela CDU, não aprovada com vinte e seis votos contra da Coligação Funchal Sempre à

Frente. Mereceu ainda dezasseis votos a favor, sendo nove votos do PS, três votos do BE,

um voto do PAN, um voto do PDR, um voto do MPT, um voto da CDU e uma abstenção do

CHEGA.

- Voto de Saudação - Dia lnternacional da Mulher, apresentado pela CDU, aprovado

por unanimidade com quarenta e três votos a favor, sendo vinte e seis votos da Coligação

Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto

do PDR, um voto do MPT, um voto da CDU e um voto do CHEGA.

- Voto de Saudação para com as famílias das vítimas da aluvião de 20 de fevereiro de

2010, apresentado pela CDU, não aprovado com vinte e cinco votos da Coligação

Funchal Sempre à Frente. Mereceu ainda dezassete votos a favor, sendo nove votos do

PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do PDR, um voto do MPT, um voto da CDU,

um voto do CHEGA e uma abstenção da Coligação Funchal Sempre à Frente.

- DECLARAçÃO DE VOTO:-------------

--- O Senhor Deputado Municipal Gonçalo Nuno Pimenta Camacho, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, declarou que aquele voto de saudação face a uma intempérie

que existiu no vinte de fevereiro de dois mil e dez, é um aproveitamento político. E recordou

que o Governo Regional da Madeira já interveio em mais cinquenta e sete milhões de euros

em obras e intervenções relacionadas com aquele trágico acontecimento. Por isso, apelou

à CDU que, por ser solidário com o Partido Socialista a níveldo Governo da República, lhes

30



Lt',

questione quando é que serão transferidos para o Governo Regional da Madeira, os

quinhentos milhões de euros que estão em falta face à Lei de Meios.

- Voto de Saudação - Dia lnternacional da Mulher, apresentado pela CDU, aprovado

por unanimidade com quarenta e três votos a favor, sendo vinte e seis votos da Coligação

Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto

do PDR, um voto do MPT, um voto da CDU e um voto do CHEGA

-- O Senhor Presidente da Assembleia antes de entrar no Período da Ordem do Dia,

informou que a ordem de trabalhos foi alterada na conferência de Líderes, em que o ponto

seis passaria para segundo ponto e depois todo o resto seguia a sua ordem

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, disse que na

conferência de líderes esqueceu-se de referir, que como existe o Orçamento Suplementar,

o Mapa de Desempenho Orçamental e o Empréstimo e como o Orçamento também reflete

aquilo que decorre da deliberação do Mapa de Desempenho Orçamental relativamente ao

saldo de gerência, julga que o Orçamento Suplementar deverá ser apreciado depois

daqueles dois pontos

--- O Senhor Presidente da Câmara chamou a atenção da Assembleia de que o ponto

seis, exatamente por ser um relatorio final de análise das propostas das instituições de

crédito, nunca poderá ser votado e apreciado antes do ponto dois e do ponto três. --------

--- A Senhora Deputada MunicipalAndreia Drumond Gaetano, do PS, perguntou porque

é que o Empréstimo deve ser aprovado depois do Orçamento Suplementar?

--- O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que para ser aprovada a análise das

propostas das lnstituições de Credito, primeiro têm de ter ali aprovado o Orçamento

Suplementar

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Gaetano, do PS, referiu que na

reunião de Câmara primeiro foi aprovado o Relatório Final do Júri para submeter à

31



Assembleia. Por isso, questionou como é que vão aprovar um Orçamento Suplementar

com a verba dos três milhões de euros que consta decorrente do Empréstimo, quando nem

sequer aprovaram o Relatório Final do Júri?

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a alteração do ponto seis da

ordem de trabalhos, de forma a ser apreciado e votado antes dos pontos quatro e cinco,

sendo aprovada por maioria com 32 votos a favor, vinte e cinco votos da Coligação Funchal

Sempre à Frente, dois votos do BE, um voto do PAN, um voto do PDR, um voto do MPT,

um voto da CDU, um voto do CHEGA e nove votos contra do PS.---

RIODO DA ORDEM DO D

-- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da

Câmara para apresentar o Ponto Um - lnformação escrita do Presidente da Câmara

acerca da atividade desta e da situação financeira do Município de acordo com o

disposto na al. c) do no 2do art.o 25o da Lei 7512013, de 12109, o qual prescindiu de o

apresentar

Assim, passou para os seguintes Pedidos de Esclarecimento e lntervenções:----

--- A Senhora Deputada Municipal Fabíola Maria de Sousa Pereira, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, referindo-se e enaltecendo o Projeto pioneiro do atual Executivo

de Reintegração Social dos Sem Abrigo, que para além de envolver a ajuda de vários

profissionais e de várias instituições, passa também pela Universidade da Madeira através

da criação de uma bolsa de voluntários. Perguntou se aquela bolsa está direcionada para

professores e para alunos. Quais são as áreas profissionais que podem intervir e de que

forma é que podem facilitar o processo de reintegração social dos sem abrigo

O Senhor Deputado Municipal Fábio DinaÉe Fernandes Costa Bastos, da

Coligação Funchal Sempre à Frente, começou por reforçar que se tem verificado nos

últimos quatro meses da governação do atual Executivo, que a Cidade está renovada,

limpa, bem cuidada e cheirosa. E para isso tem sido feito um enorme investimento e esforço
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financeiro, tal como a nível Departamento de Ambiente, no valor de cerca de cinco milhões

de euros:

- Colocação de onze ilhas ecológicas nos bairros sociais, cujo projeto é cofinanciado pelo

POSEUR, onde quatro já estão concluídas no Bairro de Santo Amaro, três no Bairro das

Romeiras, duas estão em fase de curso no Bairro do Hospital e outras duas que estão em

trabalhos de execução na Ribeira Grande

- Em janeiro houve um reforço de cinco novas viaturas de transferência de resíduos para a

mera serra

- Estão ainda agendadas para o corrente ano a chegada de quinze novas viaturas de sete

metros cúbicos, nove viaturas de quinze metros cúbicos, vinte e dois contentores dos quais

dez são fechados e doze são abertos

--- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, do

PS, focou as seguintes questões:---------

- No âmbito da lgualdade: qual é o ponto da situação dos protocolos em vigor entre a

Câmara e a CIG - Comissão para a Cidadania e a lgualdade de Género? Que

relacionamento é que tem havido? Qual e o enquadramento de todo o trabalho que a

Câmara se tem de obrigar através da ENIND (Estt Nacional para a lgualdade e N

Discriminação) e também através dos protocolos que estão assinados? O que é que está

a ser feito com a equipa para a lgualdade na vida local? Qual e a situação da Conselheira

Municipal para a lgualdade e a situação do Conselho Municipal para a lgualdade? ----------

- O que é se passa com o Projeto FOOD TRAILS? Quem é que está a coordená-lo? E o

que tem sido feito?

- Qual é o ponto de situação do programa Cabaz Vital?

-- O Senhor Deputado Municipal William Joel dos Santos Figueira, do PS, perguntou

qual é o ponto de situação das obras da Ajuda e da Estrada Monumental?----
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--- A Senhora Deputada Municipal Maria lsabel de Ponte Garcês, do PS, sobre o Cartão

Municipal Jovem que foi o projeto vencedor dos alunos da Escola Básica e Secundária Dr.

Ângelo Augusto da Silva, através da iniciativa intitulada Jovens em Participação, em que a

Câmara Municipal do Funchal alocou dez mil euros para a implementação do mesmo a

partir de outubro de dois mil e vinte e um, perguntou: se o mesmo já foi implementado. Que

verba já foi utilizada no montante global ou se o Funchal Sempre à Frente não vai

implementá-lo.------

Também sobre tornar a cidade do Funchal mais inclusiva e acessível e sobre o que foi

anunciado naquela semana, sobre a limitação de duas horas de estacionamento reservado

a pessoas com mobilidade reduzida, questionour o porquê daquelas duas horas? Se uma

pessoa com diversidade funcional precisar de mais tempo além dessas duas horas, obriga-

se a deslocar até à viatura e procurar outro lugar de estacionamento? Quem fiscaliza o

tempo que a viatura lá permanece? Como determinam o tempo dessa própria

permanência? Será criado um parquímetro especial para a pessoa com mobilidade

reduzida para determinar o tempo que lá está

-- O Senhor Presidente da Câmara esclareceu:

- A Senhora Deputada Municipal Fabíola Pereira, que adaptaram uma moradia que era

da Câmara, para acolher quatro sem abrigos, dando o exemplo a toda a sociedade daquilo

que pretendem. Vão ainda fazer obras de adaptação em prédios devolutos da autarquia

que possam acolher aquelas pessoas fazendo uma reintegração social, que não é dar uma

esmola nem estender a mão, mas protegê-los e ensinar a estar dentro de uma sociedade.

Vão também criar uma oportunidade de abrir um mercado de trabalho para essas pessoas

devidamente reabilitadas.

- Ao Senhor Deputado Municipal Fábio Bastos, também reconheceu o investimento que

foi iniciado na limpeza ao devolver à cidade do Funchal um ambiente mais tranquilo, mais
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cuidado e de segurança, reforçando os meios humanos, das equipes e dos meios técnicos

do Departamento de Ambiente. Por isso, do investimento financeiro que estão afazer, estão

a dar prioridade àquele Departamento

- Ao Senhor Deputado Municipal William Figueira disse que no passado dia onze de

fevereiro em reunião de Câmara Municipal, foi aprovado um pedido de prorrogação das

obras por mais quarenta e cinco dias, o que significa que aquela intervenção estará

concluída no final do mês de março

- A Senhora Deputada Municipal lsabel Garcês, que a limitação de duas horas do

estacionamento a pessoas com deficiência, resultou de um pedido feito, através de uma

audiência, pela Associação de Pessoas com Deficiência. E aquele limite não é motivo para

a Câmara fiscalizar se essas pessoas lá estão duas ou mais horas, mas sim para promover

a rotatividade para que as pessoas que têm deficiência possam usufruir dos lugares que

estão no centro do Funchal.

-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, do

PS, refutou que em campanha eleitoralo Senhor Presidente da Câmara, agora eleito, disse

frequentemente que com ele não haveria mais prorrogações de prazos de obras. Por isso,

quer saber o que é que mudou, uma vez que agora ficaram a saber que as obras da Ajuda

vão ser prorrogadas

-- O Senhor Presidente da Câmara admitiu que na campanha eleitoral e até já depois de

tomar posse na Câmara, o disseram. Mas, ao ali chegarem encontraram muita dificuldade

por parte dos serviços internos da Câmara em fazer agilizar os procedimentos, porque o

anterior Executivo em termos de adjudicação de obras, permitiu que empresas que não

tinham qualquer capacidade para fazer determinadas obras com a importância como tem a

da Estrada Monumental, concorressem. Informou ainda de que não têm pretensão de

dificultar a conclusão das obras que foram iniciadas, mas não vão mais permitir que
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empresas sem recursos humanos, sem meios, sem técnicos e sem capacidade técnica,

ganhem obras com a envergadura daquelas que assistem na Estrada Monumental. Nem

que o povo do Funchal seja prejudicado como o anterior executivo fez no passado na

gerência daquele Município. O Senhor Presidente também afirmou que com ele as

empresas que assumirão as obras vão ser bem escolhidas para concluírem as obras no

tempo previsto

--- A Senhora Deputada Municipal Maria lsabel de Ponte Garcês, do PS, sobre o

esclarecimento do Senhor Presidente questionou se não foram ouvidos mais parceiros

sobre aquele pedido e porquê. E se uma pessoa com mobilidade reduzida e que necessita

para a sua própria autonomia, deixar estacionado o carro todo o dia, o pode fazer.

--- A Senhora Vereadora Margarida Pocinho esclareceu a Senhora Deputada Municipal

Madalena Nunes

- Sobre a lgualdade de Género, disse que abraça aquele tema e que tem feito imensas

sessões sobre a aquela questão, trabalhando com jovens em idade de compreensão das

mesmas, porque a maturidade é essencial para se perceber as questões da igualdade.

Afirmou igualmente que até existe uma associação Abraço

- Em relação ao FOOD TRAILS é mencionado no ponto cinco do Relatório de Atividades e

está em progresso máximo, em máxima execução e está a atingir quem tem necessidade.

Mesmo em época alta de Covid de dezembro e janeiro, conseguiram abranger cinquenta

crianças. Têm tido imensas reuniões via zoom e continuam a pertencer às Cidades

Educadoras, onde inclusive no dia seguinte irá reunir com a UNICEF para tratar das

questões das Cidades Educadoras e da nutrição e de tudo o que tem a ver com o FOOD

TRAILS.

- Sobre o Cabaz Vital está a ser realizado e em progresso com cada Presidente de Junta

de Freguesia, porque são aqueles que estão mais próximos da população e melhor
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conhecem a realidade dos seus fregueses.

-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, do

PS, refutou que as questões que colocou foram

- Qual é o ponto da situação dos protocolos em vigor entre a Câmara e a CIG? Que

relacionamento tem havido e qual é o enquadramento na estratégia nacional para a

lgualdade, ea Não Discriminação?

- Sobre o Plano Municipal para a lgualdade: qual é o ponto da situação da equipa para a

lgualdade na vida local? Qual e o ponto da situação da Conselheira Municipal para a

lgualdade? Qual é o ponto da situação do Conselho Municipal para a lgualdade?------

- O FOODS TRAILS é mencionado várias vezes na SocioHabitaFunchal, mas aquela não

é a parceira do FOOD TRAILS a nível internacional, porque quem assinou o contrato foi a

Câmara Municipal do Funchal, que é quem tem de coordenar

- E o Cabaz Vital deixou de existir na Câmara e passou para as Juntas de Freguesia? Qual

é o regulamento para o Cabaz Vital nas Juntas de Freguesia? ------

--- A Senhora Vereadora Margarida Pocinho replicou:

- Tanto quanto sabe o Cabaz Vital foi uma iniciativa feita pela antiga vereação e que tinha

término a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um, e que foi realizado no âmbito

do Covid. Portanto, era uma data que tinham de cumprir porque nem sequer era uma data

daquele Executivo, por outro lado o Cabaz Vital não acabou na Câmara porque estão a

trabalhar em conjunto com as Juntas de Freguesia, sem exceção.

- O Plano da lgualdade está em progresso e o antes de irem para o terreno, terem que

realizar reuniões com os parceiros e perceber o que é que vão Íazer, não pode impedir a

açao

- Por último disse que não falou em SocioHabitaFunchal.

--- A Senhora Deputada Municipal Maria Isabel de Ponte Garcês, do PS, insistiu na
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questão de se uma pessoa com diversidade funcional precisar de mais tempo além das

duas horas legais de estacionamento, obriga-se a deslocar até à viatura e procurar outro

lugar de estacionamento? Se foi críada uma regra para o apelo ao bom senso? E porquê

que só foi ouvida uma instituição?-----

-- O Senhor Vereador Bruno Pereira disse que embora a resposta já tenha sido dada,

reforçou que embora ouçam todas as Associações que lhes contactem, houve uma

Associação que lhes fez aquela proposta e a Câmara alterou um conjunto de lugares,

existentes já há muitos anos, identificando-os para aquele fim, no centro da Cidade do

Funchal, proximo de serviços Públicos onde existe uma grande procura que tem vindo a

aumentar, de forma a que seja possível servir toda a gente. Por isso, para maior justiça de

dar mais oportunidade a todos, foi dado um tempo limite, contudo, as pessoas podem parar

junto das suas casas toda a noite ou o dia que quiserem, tem de haver é o bom senso de

quem lá estaciona, de dar oportunidade a outros

Assim, apostam no cumprimento, mas se for necessário fiscalizar, a Polícia de Segurança

Pública irá fiscalizar que é a entidade que tem competência para esse efeito

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, no âmbito dos sem

abrigo, perguntou com que lnstituições é que vão trabalhar para os identificar?--------

Depois referiu que o MPT também defende que um emprego com um ordenado condigno

tira as pessoas da rua

-- O Senhor Deputado Municipal Guido Marcelino Mendonça Gomes, Presidente da

Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, do PS, sobre o esclarecimento da Senhora

Vereadora Margarida Pocinho de que as Juntas de Freguesia estavam a ser contactadas

para o Cabaz Vital, disse que a Junta que preside dá cabazes, mas nunca fui contactado

pela Câmara para articulação do Cabaz Vital. Por isso, gostaria de saber quais são esses

regulamentos que desconhece
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--- O Senhor Presidente da Câmara elucidou o Senhor Deputado Municipal Valter

Rodrigues que estão a trabalhar no terreno com todas as lnstituições e em contacto

permanente com as pessoas que estão com essa dificuldade, razão pela qual conhecem

muito bem o problema e estão já a materializar essa questão. E que aquele problema não

e de dinheiro, porque segundo o que constatam no terreno e que lhes e dito por essas

pessoas que pernoitam na rua, vulgo sem abrigo, as mesmas não passam fome e não têm

necessidades financeiras, fruto das esmolas. O que elas não têm e não conseguem éfazer

o enquadramento social de reinserção social. Por isso, a Câmara está a fazer o trabalho

social para que consigam ter uma reintegração socialjunto da comunidade, protegendo os

seus valores humanos, protegendo os seus direitos, mas permitindo também que passem

à fase seguinte, que é trabalho com dignidade e que tenham uma perspetiva de trabalho

continuo

-- O Senhor Deputado Municipal Egídio Paulo Caires Fernandes, do BE, perante a

referência do Senhor Presidente da Câmara sobra as esmolas que alguns destes Sem

Abrigo conseguem pedindo na rua, replicou que parece que está a convidar toda a gente a

considerar que é quase uma profissão digna andar na rua a pedir esmola

Contudo, considera uma boa iniciativa a Câmara começar a dar alguns passos no sentido

de resolver, aquela situação, porém é preciso olhar para a situação como ela efetivamente

é, porque também não se podem esquecer das listas de espera de há longos anos para

habitação

Assim, pediu ao Senhor Presidente da Câmara, que se retratasse sobre a questão das

esmolas, porque não é de todo uma dignificação daquelas pessoas, que conseguem algum

dinheiro com a caridade que ainda existe.

-- O Senhor Presidente da Câmara dirigindo-se ao Senhor Deputado Municipal Egídio

Fernandes, disse que as suas palavras não foram bem entendidas, porque aquilo que quis
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transmitír é que aquele Executivo não olha, nem vaÍ tratar a população, sobretudo a

população mais carenciada como uma população beneficiária de esmolas. Aquilo que

sempre disseram desde a campanha até agora, é que vão dar condições para que aquelas

pessoas se reabilitem pessoalmente e socialmente, e que tenham um instrumento para

sobreviverem sozinhos e não à conta de esmola. E por reconhecerem que aquelas pessoas

hoje vivem com condições que não são dignas, estão a trabalhar para lhes dar essa

dignidade

Depois ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, disse que o

tema dos cabazes é demasiado importante e uma vez que o período, devido à pandemia,

de dificuldade de as pessoas estarem em casa e não terem acesso ao seu trabalho acabou,

e que a atividade comercial das empresas e das pessoas continua a ser feita, há que saber

muito bem a quem são atribuídos os apoios. Porque foram dados muitos cabazes de forma

indiscrimínada e sem qualquer necessidade de apoio, e a população mais necessitada e

carenciada reconheceu que foi prejudicada. Por isso, irão alargar o âmbito de apoio às

pessoas necessitadas, mas não contribuir para criar ainda uma maior injustiça social,

apoiando indiscriminadamente as famílias que não precisam desses apoios

-- O Senhor Deputado Municipal José Gabriel Pereira de Oliveira, do PS, começou por

chamar à atenção do Senhor Presidente da Assembleia que o documento que está em

apreciação, Relatório de Atividades da Câmara, foi recebido no dia anterior quando deveria

de ter sido recebido cinco dias antes, a fim de o poderem analisar com o devido tempo. ---

Depois dirigindo-se a o Senhor Presidente da Câmara, questionou sobre o andamento do

Projeto de Requalificação entre o Largo da Fonte e o Largo das Babosas. E se a Santa

Casa da Misericordia, já foi notificada a fim de serem limpos os terrenos baldios a sul do

Edifício do Hospital dos Marmeleiros e a Rua Professor Virgílio Pereira, como havia

solicitado na última sessão daquela Assembleia
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A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU,

questionou sobre qual o ponto de situação da Oficina Solidária, de um conjunto de

acessibilidades: no Jamboto, em São João Latrão, no Relojoeiro e no Castanheiro e do

projeto das caixas de correío para as pessoas em situação de Sem Abrigo?-------

-- O Senhor Presidente da Câmara esclareceu

- Ao Senhor Deputado Municipal José Gabriel Oliveira que a Requalificação do Largo

da Fonte e do Largo das Babosas, mereceu uma atenção muito especial por tudo aquilo

que se passou no passado e por toda a envolvência que ali está, desde o primeiro dia

daquele Executivo da Câmara Municipal do Funchal. Assim, no momento estão a fazer dois

relatórios internos e com entidades externas que lhes permitam concluir sobre o estado

atual da situação, e de uma análise da intervenção que vai ser feita em termos de proteção

das diferentes espécies arbóreas que ali existem, e requalificar todo o Largo da Fonte e o

Largo das Babosas para dar mais condições de segurança.

- À Senhora Deputada Municipal Herlanda Amado, quanto à questão das novas

acessibilidades, no momento estão a decorrer todas as obras numa uniformização com os

Departamentos intervenientes. Sobre a questão da obra de São João Latrão, em particular,

já foi dada resposta no dia anterior, pelo Senhor Vereador Bruno Pereira

Sobre o Projeto Oficina Solidária, é um projeto que tem e vai merecer daquele Executivo

muÍta atenção, mas deveria de ter questionado o Executivo anterior sobre o que é que foi

feito para precaver exatamente aquela situação, sabendo que o contrato de comodato

acabaria em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um. Pois isso obrigou o atual

Executivo a que logo que tomaram posse, reunir com o proprietário do edifício e firmar um

compromisso de ambas as partes para que, embora o contrato terminasse a trinta e um de

dezembro, tivesse continuidade num período razoável até arranjarem espaço e lugar

proprio para que a Oficina Solidária pudesse manter a sua atividade
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-- O Senhor Deputado Municipal José Gabriel Pereira de Oliveira, do PS, uma vez que

não obteve resposta, voltou a questÍonar se foi feita a notificação à Santa Casa da

Misericórdia, sobre os terrenos baldios que se encontram entre o Hospital dos Marmeleiros

e a Rua Professor Virgílio Pereira

-- O Senhor Presidente da Câmara respondeu que a Santa Casa da Misericórdia já foi

notificada

--- O Senhor Deputado Municipal Gonçalo Nuno Pimenta Camacho, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, sobre o Projeto Mais Comércio Local que a Câmara está a

encetar em conjunto com a ACIF, Associação de Comércio e lndustria do Funchal,

perguntou: qualé o ponto de situação? Qual é o grau de satisfação dos comerciantes? Qual

é a taxa de adesão? Se há necessidade de um reforço orçamental naquela matéria. E se

eventualmente a Câmara está na disponibilidade de o fazer

-- A Senhora Vice-presidente informou que o Mais Comércio Local foi uma iniciativa que

foi substancialmente reformulada, não somente a da dotação nos novos valores dos

prémios individuais, porque confrontamo-nos com diversos problemas por parte de

empresários de pequena dimensão que estavam totalmente excluídos. Como tal,

ampliaram de imediato o leque dos beneficiários e azona geográfica, para contemplartodas

as freguesias do Município do Funchal e não localizar a uma área restrita, para preservar a

economia e o comércio e os pequenos empresários num Município e não numa única zona.

Também alargaram para pequenas galerias comerciais e pequenos centros que não

estavam contempladas pelo simples fato de serem galerias, ou pequenos centros

Assim, através daquela medida concreta, em quinze dias de lançamento e ainda não tendo

feito promoção, bateram já o recorde do anterior ano do Executivo

- INTERVENÇAO:--

--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, interveio para
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referir que verificou que sobre o Orçamento Participativo, tanto no Orçamento que

aprovaram em dezembro, como relativamente aos projetos que foram aprovados e que

deverão estar a ser executados ou não, não existir uma rubrica específica para aquela

questão

--- O Senhor Presidente da Câmara contrapôs que dos projetos que deram entrada

naquele Município, dentro do âmbito do Orçamento Participativo, quase nenhuns foram

executados, por isso estão a se reunir com as entidades que os entregaram, razão pela

qual naquele Orçamento não puseram rubrica sem primeiro resolverem o que vem de trás.

Porque encontraram até projetos aprovados no Orçamento Participativo que não estavam

de acordo com a lei, porque excediam os valores regulamentares

--- O Senhor Presidente da Assembleia com a anuência do Senhor Presidente da Câmara,

deu a palavra à Senhora Vice-presidente da Câmara para apresentar o Ponto Dois -

Proposta de Deliberação de Orçamento Suplementar 2022 - Alteração Modificativa,

ao abrigo do disposto na al. a) do no 1 do art.o 2512013 de 12109, que se cita: "A proposta

que fazemos de Orçamento Suplementar é mesmo uma componente de doze milhões de

euros de acréscimo da receita. E digo-vos que dou nota e têm os elementos, que sete

milhões, cento e setenta e seis mil euros é do saldo orçamental, mas há cinco milhões e

meio de euros de capitais novos que o atual executivo desde cedo começou a trabalhar

nestas matérias. Falo concretamente de mais POSEUR, que foi reagendado o prazo para

a construção da ETAR e inclusive submetida a um conjunto de despesas que eram ilegíveis

e tinham sido ignoradas, talvez por desconhecimento, talvez por não ter trabalhado bem, a

verdade é que foi aprovado um milhão e trezentos mil euros. Falo de um milhão de euros

de um contrato de programa que foi assinado para a ETAR entre a Câmara Municipal do

Funchal e o Governo Regional, um milhão de euros para dois mil e vinte dois e falo do

empréstimo que em tempo recorde foi lançado e será um ponto à frente, mas que foi
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fechado de três milhões de euros. E falo ainda de outros projetos de Fundos Comunitários

que foram atempadamente geridos, submetidos e candidatados e neste momento

recebemos todas as aprovações. Resumindo e concluindo este Executivo conseguiu cinco

milhões e meio de euros a mais de trabalhos e de boa negociação feita desde vinte de

outubro. Falo de uma boa negociação dos Fundos Comunitários que é preciso naturalmente

ter conhecimento para fazê-lo, falo na celeridade da contração do empréstimo, e falo

essencialmente no derrame de obras e de investimentos não só na área social, mas na

área dos investimentos que estão detalhados. A respeito de solidez e das contas brilhantes

que nos herdamos no dia vinte de outubro, estão aqui também considerados devido à

rapidez que foi feito este processo para por em curso e em funcionamento a contratação

da ETAR, a não devolução que teria de ser feito de dois milhões e trezentos mil euros, pelo

abandono que foi feito pelo anterior executivo ao projeto da ETAR. A título meramente

exemplificativo. No Plano Plurianualde lnvestimentos, têm o orçamento bem descriminado,

desde os contentores para recolha seletiva, contadores de água, as câmaras de vigilância,

obviamente incorporadas num projeto de segurança para a Cidade. Obras na Várzea

Víveiros, Quinta Falcão, a remoção do amianto, Quinta Grande, Quartel dos Bombeiros,

Centro Social de Santa Luzia, reabilitação das instalações da AMl, Aquário Municipal, o

Canil. A verdade é que com doze milhões de euros, temos aqui um conjunto significativo

de projetos já definidos que agora passam, fruto desta atividade e deste trabalho do atual

executivo. a passar a constar do definido e vão ser concretizados na atual vereação."------

- INTERVENÇÃO:-

-- O Senhor Deputado Municipal Guido Marcelino Mendonça Gomes, Presidente da

Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, do PS, perguntou a razão de haver um reforço

de quase setecentos mil euros tão substancial com o gasóleo, como se verifica na rubrica

20.02
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- A Senhora Vice-presidente da Câmara esclareceu que esse reforço da verba de

combustível, se deve a uma ampliação substancial da frota automóvel, que pode ser verifica

na rubrica 07.01, para além de que o custo do gasóleo não tem vindo a diminuir

--- A Senhora Deputada Municipal Luísa Maria Soeiro Marinho Antunes Paolinelli, do

PS, manifestou que ao ler com muita atenção aquele documento não encontrou rubricas

que tivessem a ver com a cultura, com a educação e com a juventude. Como também não

encontrou referência a nenhum reforço para a Capital Europeia da Cultura, onde tiveram

tantos projetos de artistas, de profissionais e de empresas ligadas ligados àquelas áreas.

Além disso não acredita que em áreas como a educação a Vereação não tenha

apresentado ou não precise de um maior orçamento, ou que não haja projetos em mente

para desenvolver. Por isso deixou ali uma reflexão para que pensem aquelas áreas como

extremamente importantes, e que neste momento são áreas que o seu desenvolvimento

implica de facto não hipotecar o futuro.

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:------

--- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, do

PS, colocou as seguintes questões:-----

- Sobre a ARM - Águas e Resíduos da Madeira: qual é o ponto da situação? Onde é que

está o acordo que iriam Íazer logo após a tomada de posse? Qual o seu conteúdo? Se a

Câmara do Funchal reconhece os aumentos impostos pela ARM? Se vão repercutir o

aumento da água nas contas dos munícipes? Se não há acordo, onde é que estão as

fantásticas relações institucionais que apregoaram durante tanto tempo? E se há acordo

significa que vão aceitar os aumentos e vão repercutir nos funchalenses, ou será que

continuam a proceder como a anterior vereação?

- Sobre a devolução do IRS ao Município do Funchal: se já resolveram o contencioso da

devolução dos cinco milhões de euros do IRS? Onde é que estão os cinco milhões do IRS
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devidos à Câmara do Funchal?

- INTERVENÇÃO:--

--- O Senhor Deputado Municipal Gonçalo Nuno Pimenta Gamacho, da Goligação

Funchal Sempre à Frente, interveio dizendo que a Câmara Municipal do Funchal, gerida

pela Coligação Funchal Sempre à Frente, ao longo de tão pouco tempo de mandato, pela

primeira vez submete à Assembleia Municipal uma proposta referente a um Orçamento

Suplementar, reforçando a receita da Autarquia para o corrente ano em cerca de doze

virgula sete milhões de euros. Embora tenha sido votado contra pela Vereação da

Coligação Confiança. Por isso aguarda se naquela Assembleia Municipal o Grupo

Municipal do PS, também vai chumbar aquele Orçamento Suplementar proposto pelo

Executivo que permite a realização de investimentos com áreas bem definidas, tal como a

aprovação e reprogramação da candidatura ao POSEUR da obra e recuperação da

ampliação da ETAR no Funchal, no valor de um milhão, trezentos e nove e setecentos e

trinta e cinco mil euros.

Ainda por via daquele Orçamento Suplementar a Câmara vai executar o Programa de

Telegestão relativamente ao programa dos idosos. Também já conseguiu submeter uma

candidatura ao PRODERAM, e criar condições para que tenham ao abrigo deste, mais

duzentos e dezanove mil euros, que estão consagrados naquele Orçamento Suplementar.

Terminou dizendo que o Grupo Municipal do Funchal Sempre à Frente vai aprovar aquele

Orçamento Suplementar e aguardam uma resposta sobre a votação do Partido Socialista

naquela Assembleia, relativamente àquela matéria

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

--- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, pediu os

seguintes esclarecimentos: por existir uma verba avultada para a remoção do amianto dos

edifícios e tendo em conta que o anterior Executivo falou que isso já estava finalmente
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concluído, gostaria de saber se é possível identificar que edifícios é que ainda faltam retirar

e concluir finalmente o amianto

Depois referindo-se ao quartel dos Bombeiros Municipais, perguntou se é possível dar

alguma indicação apesar de não estar relacionado diretamente com o ponto, falar da sua

requalificação. Também sobre os Bombeiros Sapadores questionou sobre qual é o ponto

de situação em relação à Lei feita no plano da Assembleia da República, sobre os valores

remuneratórios e a equiparação em relação aos Sapadores e Voluntários.

- TNTERVENÇOES:

--- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, expressou ao

analisar aquele Orçamento Suplementar que julga ser necessário apostar mais um pouco

no ambiente e na reciclagem. E, se possível, elucidar a telegestão para idosos porque a

desconhece

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, manifestou que

as Juntas de Freguesia são os órgãos eleitos mais proximos das pessoas e, que mais

depressa e de forma mais eficaz resolvem os seus problemas. Por isso é incompreensível

que não so não aumentem as verbas para as mesmas, como ainda tenham anunciado uma

redução da verba para 1.400M de euros

É o desinvestimento nas populações, é o desinvestimento na proximidade, é o

d esinvesti mento na descentralização

O Funchal mais à Frente deixa as Freguesias para trás.-----

-- O Senhor Presidente da Gâmara esclareceu e comentou o seguinte

- A Senhora Deputada Municipal Luisa Paolinelli disse que a mesma se referiu sobre a

questão da educação, da cultura e da ciência, como se não estivessem a investir naquelas

áreas. E que tal como ele, a mesma esteve presente há bem pouco tempo na atribuição de

um prémio literário, onde ouviu pelas palavras do Executivo que irão não só manter os
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prémios que vinham de trás, como vão reforçar os prémios da qual a Senhora Deputada

fazparle do júri. Também não alteraram uma vírgula da Feira do Livro daquilo que vinha de

trás, assim como não alteraram uma vírgula da Candidatura a Capital Europeia que vai ser

apresentada e defendida no dia nove de março. Ao contrário daquilo que julga que

pretendiam fizessem, que era que alterassem uma vírgula da Candidatura para dizerem

que aqueles é que tinham sido os responsáveis pelo chumbo da proposta, caso ela não

seja aceite. Garantiu ainda que o investimento na Cultura este ano, é superior ao

investimento que vinha detrás. O Senhor Presidente afirmou ainda que o que a Senhora

Deputada pretendia era que ele alterasse alguma vírgula no documento da candidatura. -
Referiu que não lhe daria esse prazer, mas que lhe poderia dar outros. Ao ser confrontado

com o desrespeito deste comentário pela Senhora Deputada Madalena Nunes, o Senhor

Presidente afirmou que ela estava baralhada da cabeça

- A Senhora Deputada Municipal Andreia Caetano sobre o Orçamento Suplementar e

sobre ilegalidades, disse que quem as cometeu foi o Partido Socialista na não execução de

projetos e de terem aprovado projetos do Orçamento Participativo que são ilegais. Quanto

às transferências para as Juntas de Freguesia, já disse que manteriam o mesino apoio às

Juntas de Freguesia, que em despesas correntes é um virgula quatro milhões de euros. E

ainda falando em ilegalidades, disse que as verbas que vão transferir para as Juntas de

Freguesia, foram através de um mapa detalhado que as mesmas escreveram o tipo de

despesas que são admitidas e que legalmente podem ser pagas. Por isso, eu convidaria a

Senhora Deputada para que estivesse atenta àquilo que se passou na Junta de Freguesia

de São Martinho, no anterior mandato, porque as despesas correntes que lá estão não

deveriam nem podiam nunca ser admitidas.-----:

- A Senhora Deputada Municipal Madalena Nunes, disse que ilegalidade é este ano

terem roubado aos funchalenses dois e meio por cento do lRS, que ali foi aprovado,
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"esquecendo-se" de comunicar à Autoridade Tributária essa devolução

Sobre o relacionamento institucional do Governo Regional e da Câmara sobre a devolução

de verbas do lRS, disse que a primeira governação socialista naquela Câmara, na época

de Paulo Cafôfo, a primeira coisa que fizeram foi exatamente dar continuidade ao trabalho

que tinham feito em dois mil e doze, na ação contra o Estado Português pela não

transferência de verbas do IRS para o Municípío do Funchal

Quanto à ARM vão dar continuidade aos trabalhos e no momento estão em negociações.

E que o que a Senhora Deputada devia de dizer nesta Casa é que assinou as contas da

Câmara, onde camuflaram e esconderam responsabilidades daquele Município para com

a ARM, não contabilizando faturas. Porque embora possam não ser aceites pela Câmara,

deviam de estar contabilizadas, pois só em juros de mora o valor é superior ao valor que

estão a colocar no Orçamento Suplementar, sete milhões de euros

- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Amado sobre a retirada do amianto, informou

que no Bairro das Freiras essa retirada já está concluída, e que vão começar a segunda

fase da retirada onde estão três famílias ainda por realojar no Bairro das Freiras. No Bairro

da Ponte em Santo António ainda falta iniciar a retirada do amianto de dezoito moradias. -
- Ao Senhor Deputado Municipal Valter Rodrigues, esclareceu que o que existe é um

programa de teleconsultas para população idosa e para a população infantil, que ao longo

do tempo pretendem estender a toda a população.

- INTERVENÇAO:-

--- A Senhora Deputada MunicipalAndreia Drumond Caetano, do PS, sobre as palavras

que o Senhor Presidente da Câmara lhe dirigiu, refutou que estanhava que o mesmo viesse

com esse tipo de ameaças quando na realidade não tinha nada para apresentar e, que

existia uma Unidade de Auditoria na Câmara que, ao que sabe, fiscalizava aqueles

contratos, mas que se o Senhor Presidente pretendia ele mesmo auditar os acordos com
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as juntas de freguesia do anterior mandato, que o fizesse relativamente a todas as juntas

de freguesia incluindo as do PSD

Depois referiu que aquela verba de 12,7M de euros acresce ao orçamento Municipal,

decorrente da verificação de um saldo de gerência de 7M de euros, da intenção de contrair

um empréstimo e da existência de fundos comunitários, fruto do trabalho anterior. E que se

esperam agora contratos programa, que o atual Presidente da Câmara, enquanto Vice-

presidente do Governo, negou aos Funchalenses no anterior mandato, que ironia do

destino, vai receber do Governo. E sabem bem porquê

-- Votação do Ponto Dois - Proposta de Deliberação de Orçamento Suplementar 2022

- Alteração Modificativa, ao abrigo do disposto na al. a) do no 1 do art.o 2512O13 de

12109, aprovado por maioria com vinte e seis votos a favor da Coligação Funchal Sempre

à Frente. Mereceu ainda nove votos contra do PS e oito abstenções, sendo três do BE, uma

do PAN, uma do PDR, uma do MPT, uma da CDU e uma do CHEGA.

- DECLARAçÕES DE VOTO: ------------

--- O Senhor Deputado Municipal Egídio Paulo Gaires Fernandes, do BE, declarou que

se abstiveram porque não se reveem integralmente nas opções de aplicação do saldo de

gerência. E por terem dúvidas sobre a inscrição nas receitas de dois mil e vinte e dois da

totalidade do empréstimo contraído e do financiamento do PRODERAM, que sendo as

receitas consignadas à ETAR e ao programa de desenvolvimento florestal deveriam ser

inscritas com a plurianualidade dos projetos respetivos.

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, declarou que

votaram contra aquele orçamento suplementar pela falta de investimento em áreas tão

importantes como a da cultura, da educação, da juventude e da descentralização de

competências, pois o Funchal sempre à frente deixa a cultura para trás, o Funchal sempre

à frente deixa a educação para trás, o Funchal sempre à frente deixa a juventude para trás,
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o Funchal sempre à frente deixa a participação para trás e o Funchal sempre à frente deixa

as freguesias para trás

--- O Senhor Deputado Municipal Gonçalo Nuno Pimenta Camacho, da Goligação

Funchal Sempre à Frente, declarou que aquela bancada acompanhou aquela votação

favoravelmente, porque tratam de investimento para a Cidade do Funchal. E que já

perceberam que o Partido Socialista vai votar contra tudo o que é investimentos,

desenvolvimento e tudo o que seja reforço para a Cidade do Funchal

Que também os funchalenses precisam que se não fosse aprovado aquele documento

estratégico em termos de Orçamento Retificativo ou Suplementar, eventualmente não

teriam a obra da ETAR na Cidade do Funchal

-- Apos esta declaração o Senhor Presidente da Assembleia interrompeu os trabalhos,

para o intervalo do almoço

-- Após este intervalo, os trabalhos retomaram às catorze horas e trinta e nove

minutos, contudo devido a uma falha técnica, comprovada pelo documento enviado

a esta Assembleia Municipal pela empresa requisitada para o efeito, este período da

tarde não ficou gravado, pelo que na presente ata não constará algumas

intervenções, pedidos de esclarecimento, esclarecimentos e declarações de voto

sobre os pontos três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove da ordem de trabalhos.---

--- Assim, após a dispensa do Senhor Presidente da Câmara da apresentação do Ponto

Três - Proposta de Deliberação do Mapa de Desempenho Orçamental2021, ao abrigo

do disposto na al. a) do no I do art." 2512013 de 12109, o Senhor Presidente da

Assembleia deu a palavra aos seguintes Deputados Municipais:----

--- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Gaetano Sacramento Nunes, do

PS, alegou que aquele Mapa de Desempenho Orçamental2021 reflete o bom trabalho feito

ao longo dos últimos oito anos pelo anterior executivo, embora tivessem herdado uma
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dívida de cem milhões de euros quando chegaram àquele Município

-- O Senhor Deputado Municipal João Paulo Pereira Marques, da Goligação Funchal

Sempre à Frente

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Gaetano, do PS.

-- O Senhor Deputado Municipal Gonçalo Nuno Pimenta Camacho, do GDS-PP. ------

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, salientou que é

necessário olhar para o futuro e não para o passado

-- O Senhor Deputado Municipal Egídio Paulo Gaires Fernandes, do BE, salientou que

apesar do desempenho do anterior executivo ser sempre alvo de crítica, os dados

apresentados naquele Mapa de Desempenho Orçamental2021, revelam o contrário

-- Tendo em conta as intervenções antecedentes sobre a boa gestão do anterior executivo,

a Senhora Vice-presidente da Câmara demonstrou o seguinte: oito milhões de euros de

resultado negativo; apenas cerca de 50% de execução nos setores social e ambiental;

executaram na plenitude o âmbito das viagens; faturas da ARM não lançadas e contas de

capital social empoladas no valor de vinte milhões de euros

--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Gaetano, do PS

-- O Senhor Deputado Municipal José Manuel Domingos Sebastião, do PS. ------------

--- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia colocou o Ponto Três - Proposta de

Deliberação do Mapa de Desempenho Orçamental2021, ao abrigo do disposto na al.

a) do no 1 do art." 2512013 de 12109 à votação, sendo o mesmo aprovado por maioria

com trinta e cinco votos a favor, sendo vinte e quatro votos da Coligação Funchal Sempre

à Frente, nove votos do PS, um voto do PAN e um voto do MPT. Mereceu ainda quatro

abstenções, sendo três do BE e uma da CDU

--- Não estiveram presentes nesta votação, os seguintes Deputados Municipais: António

Luís Abreu Figueiroa e Silva e Manuel António Marques Madama de Sousa Filipe, da
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Coligação Funchal Sempre à Frente, José Rodolfo de Sousa Alves, do PDR e Luís Filipe

de Sá Vieira, do CHEGA.

- DECLARAçAO DE VOTO:-------------

--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, declarou que

afinal a anterior vereação apresentou corretamente a realidade financeira e das contas do

município. Uma herança de luxo a que foi deixada pelo anterior executivo. Este documento

comprova o Rigor financeiro e boa gestão do anterior executivo que são espelhados em

- 90,9M de euros em investimentos lançados.

- f nexistência de qualquer pagamento em atraso a 31 de dezembro de 2021

- Saldo de gerência positivo superior aT M de euros.

--- O Senhor Presidente da Assembleia enunciou o Ponto Quatro - Relatório Final de

análise das propostas das instituições de crédito - Contratação de empréstimo de

médio/longo prazo para a compaÉicipação do Município em obra cofinanciada -
"Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal: Conclusão da 1" Fase e 2' Fase

(tratamento primário)", ao abrigo do disposto na al. 0 do no í do art.o 25 da Lei

7512013, de 12109.

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:-----

A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, referiu:

"Relativamente à contratação do empréstimo por um lado gostaríamos de realçar o

reconhecimento feito

Efetivamente a situação financeira é muito solida. Tão solida que as taxas de juros

conseguidas para este empréstimo são excecionais. E só o são devido ao rigor e à boa

gestão dos últimos 8 anos.

E um facto que nunca este município teve as suas contas tão certas e honrou tanto os seus
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compromissos como nos dois últimos mandatos.

A contrastar com a dívida herdade superior a 100ME, bem como prazos de pagamento a

fornecedores que ultrapassavam os 480 dias e de todas as dificuldades associadas a essa

pesada e negligente herança e gestão anteriores do PSD.--

Com muito esforço, empenho e competência de todos conseguiu elevar-se, nestes últimos

8 anos, a autarquia a uma das mais saudáveis financeiramente a níveldo país e o resultado

está aqui

Com efeito, é com enorme regozijo que verificamos que o executivo do PSD/CDS

reconhece e elogia a situação financeira do Município do Funchal, tendo inclusivamente a

Senhora Vice-Presídente, e Vereadora com os pelouros das Finanças, da Auditoria lnterna,

da Economia, do Apoio ao lnvestimento e Fundos Comunitários, entre outros, escrito em

documentos oficiais o texto que se transcreve "A situação financeira do Município do

Funchal é, à dato, muito sólida, ascendendo a dívida total, calculada de acordo com o

disposto no n.o 2 do ortigo 52.o da Lei n.o 7312013, de 3 de setembro, na sua redação atual,

a€28.587.427 à doto de 3l .10.2021." Este documento surge datado de 14 de dezembro

transato, numa autorização de abertura de um procedimento para contratação de

empréstimo, documento que foi enviado a todos e a todas as deputadas municipais,

juntamente com a deliberação do ponto 6 da nossa Ordem de Trabalhos de hoje."

- INTERVENÇÃO:--

--- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, disse que irá votar

a favor porque a taxa de juros apresentados é boa

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou o Ponto Quatro - Relatório Final de

análise das propostas das instituições de crédito - Gontratação de empréstimo de

médio/longo prazo para a comparticipação do Município em obra cofinanciada -
"Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal: Conclusão da 1" Fase e 2a Fase
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(tratamento primário)", ao abrigo do disposto na al. f) do no 1 do arl.o 25 da Lei

7512013, de 12109 à votação, sendo o mesmo aprovado por maioria com vinte e quatro

votos a favor da Coligação Funchal Sempre à Frente. Mereceu ainda hreze votos contra,

sendo nove votos do PS, três votos do BE, um voto da CDU e duas abstenções, sendo uma

do PAN e uma do MPT.--

-- Não estiveram presentes nesta votação, os seguintes deputados municipais: Manuel

António Marques Madama de Sousa Filipe e Tiago Miguel Reis Ferreira de Freitas, da

Coligação Funchal Sempre à Frente, José Rodolfo de Sousa Alves, do PDR e Luís Filipe

de Sá Vieira, do CHEGA

- DECLARAçOES DE VOTO:

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Gaetano, do PS, declarou: "Não

somos contra os empréstimos como fonte de financiamento, bem pelo contrário, os

empréstimos são necessários e fazem parte da gestão publica.--

Não podemos é votar favoravelmente este empréstimo porque o mesmo prevê financiar

obras da ETAR que já estão no terreno, algumas concluídas e isso e ilegal

A ETAR é uma realidade e está em execução. Foi o anterior executivo que tudo fez para

que este processo avançasse e avançou. Não nos parece correto aprovar um empréstimo

para financiar obras que já estão executadas.

Por outro lado, está a recorrer a um empréstimo para pagar uma obra que o Governo

Regionaljá disse que ia financiar e, paralelamente à contratação deste empréstimo, estão

a aprovar um orçamento suplementar no qual estão previstas verbas do Governo através

de contratos programa para o mesmo fim

Sim, porque prevê-se agora que vão existir contratos-programa com o Governo Regional.

Aquilo que o Sr., enquanto Vice-presidente do Governo, negou aos Funchalenses no último

mandato, agora vai receber enquanto Presidente da Câmara. Mas isto não passa

55



despercebido e sabemos bem que isto só não aconteceu antes porque nós não eramos do

PSD

Em que ficamos? A ETAR vai ser paga como?

Porque estão a duplicar verbas?

Vão ser utilizadas em quê?

Não me digam que vão fazer o que fizeram no passado de usar empréstimos para

investimento em despesa corrente?"

-: O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT

--- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, usou a

sua declaração de voto para chamar a atenção pela forma como alguns Senhores

Deputados se comportam, e pela falta de decoro nas expressões utilizadas em relação a

algumas intervenções de determinados Senhores Deputados.

--- O Senhor Presidente da Assembleia passou ao Ponto Ginco - a Deliberação do

Contrato Programa com a SocioHabitaFunchal - Empresa Municipal de Habitação,

E.M. - 2022, ao abrigo do disposto no no 5 do art.o 47o da Lei 5012012, de 31 de agosto.

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

--- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Gaetano Sacramento Nunes, do

PS, perguntou o que aconteceu desde que aquele Executivo tomou posse que levou a que

mais de duas mil e duzentas famílias se candidatassem em quatro meses, cerca de

quinhentas e cinquenta candidaturas por mês, aumentando exponencialmente a lista de

espera? Foram promessas eleitorais que terão de ser pagas? É uma lista de espera que

estica e encolhe para aproveitamento político, consoante o interesse político desta

vereação? Estão a dizer a toda a população que o Funchal Sempre à Frente não deixa os

amigos para trás? Como explica esta variação brutal de números?

- INTERVENÇAO:--
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O Senhor Deputado Municipal Fábio Dinarte Fernandes Costa Bastos, da

Goligação Funchal Sempre à Frente, valorizou o trabalho feito pelo executivo anterior. --

--- Por esta ocasião o Primeiro Secretário da Mesa, Roberto Paulo Ferreira Vieira, foi

substituído na mesma, pela Senhora Deputada Municipal Vera Joana Vasconcelos

Gonçalves Duarte Soares Coelho, para poder intervir, começando por voltar a referir a

atribuição de um T2 a uma pessoa só pela anterior Vereadora Madalena Nunes, atual

Deputada Municipal. Depois desafiou a atual vereação a conírontar faturas pagas com

obras anunciadas e realizadas e talvez tenham surpresas

Colocado o Ponto Ginco - a Deliberação do Gontrato Programa com a

SocioHabitaFunchal - Empresa Municipal de Habitação, E.M. - 2022, ao abrigo do

disposto no no 5 do art.o 47o da Lei 50/2012, de 31 de agosto à votação, foi aprovado

por unanimidade com trinta e oito votos a favor, sendo vinte e quatro votos da Coligação

Funchal Sempre à Frente, oito votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do

MPT e um voto da CDU

-- Não estiveram presentes nesta votação, os seguintes deputados municipais: Manuel

António Marques Madama de Sousa Filipe e Jéssica José Ferreira Faria, da Coligação

FunchalSempre à Frente, William Joeldos Santos Figueira, do PS, José Rodolfo de Sousa

Alves, do PDR e Luís Filipe de Sá Vieira, do CHEGA

DECLARAçAO DE VOTO:

-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Gaetano Sacramento Nunes, do

PS, declarou que o Grupo Municipal do Partido Socialista votou a favor daquela proposta

por a SocioHabitaFunchal reconhecer na minuta do contrato programa em apreço que

realmente, o número de candidaturas a habitação social existente nas listas da

SocioHabitaFunchal e de duas mil e quinhentas famílias e não de quatro mil e novecentas,

como o foi divulgado na comunicação social pelo Presidente da Câmara, imputando esses
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números à anterior vereação

-- Por esta ocasião o Primeiro Secretário da Mesa, Roberto Paulo Ferreira Vieira, voltou a

ocupar o lugar na mesma.

--- O Senhor Presidente da Assembleia passou ao Ponto Seis - Regulamento de

Atribuição de Apoios Financeiros ao Associativismo e a atividades de lnteresse

Municipal - Suspensão, ao abrigo do disposto na al. g) do no í do art.o 25 da Lei

7512013 de 12109, da ordem de trabalhos. ---------

- rNscRtçÕes:

-- A Senhora Deputada Municipal Maria lsabel de Ponte Garcês, do PS, começou por

dizer que o Funchal Sempre à Frente com aquele regulamento deixa a transparência para

trás, por isso o PS não irá se agregar ao retrocesso na transparência, no rigor e na

equidade, que o executivo da Coligação Mudança decidiu pôr prática sendo coerente com

as boas práticas de aplicação de dinheiros públicos. Como tal, colocou as seguintes

questões:

- Por que razão aquele executivo suspende o regulamento em vez de o manter enquanto

constrói um novo?

- No momento atual não se descobrem no site da Câmara Municipal do Funchal, os eixos

estratégicos incluídos nos diferentes Planos Estratégicos a dez anos, vão igualmente ser

suspensos?

- E para que as equipas que avaliarão a candidatura do Funchal a Capital Europeia da

Cultura 2027 não os encontrem e eliminem a candidatura?----

- E verdade que o Funchal Sempre à Frente deixa a transparência para trás?

--- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, criticou a

suspensão do atual Regulamento, porque, no momento, não apresentam o Regulamento

substituto.
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-- A Senhora Deputada Municipal Vera Joana Vasconcelos Gonçalves Duarte Soares

Coelho, da Coligação Funchal Sempre à Frente, ressalvou que as Associações vão ser

beneficiadas, visto, de acordo com as alíneas do preâmbulo, terem a possibilidade de

apoios materiais e logísticos.-----------

- DEFESA DA HONRA:

-- A Senhora Deputada Municipal Maria lsabel de Ponte Garcês, do PS, defendeu a

honra por palavras proferidas pela Senhora Deputada Municipal Vera Joana Vasconcelos

Gonçalves Duarte Soares Coelho, da Coligação Funchal Sempre à Frente

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

--- O Senhor Deputado Municipal Egídio Paulo Gaires Fernandes, do BE, pediu um

esclarecimento à A Senhora Deputada Municipal Vera Coelho.

-- A Senhora Deputada MunicipalVera Joana Vasconcelos Gonçalves DuaÉe Soares

Goelho, da Coligação Funchal Sempre à Frente, esclareceu

- INTERVENÇÃO:--

-- O Senhor Deputado Municipal Tiago Miguel Reis Ferreira de Freitas, Presidente da

Junta de Freguesia de São Gonçalo, da Coligação Funchal Sempre à Frente, aludiu

que na freguesia a que preside, existe um Regulamento que permite atribuições de valores

e que os cabazes disponibilizados por aquela Junta ascendem os cinquenta mil euros. ----

--- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, disse que

a CDU não tem qualquer pudor ou preconceito em votar favoravelmente propostas

/regulamentos apresentados por qualquer partido ali representado, desde que beneficiem

as pessoas/associações

- TNTERVENÇOES:

--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Getano, do PS, disse ser

inacreditável que queiram suspender aquele Regulamento. O que só prova que não sabem
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governar de acordo com a lei e os regulamentos, para todos e de forma transparente

equitativa, justa e regulamentada. Pois é um Regulamento está em vigor há oito anos e que

tem funcionado muito bem, e que nos últimos anos foram apoiadas centenas de

associações. ---------

Um Regulamento que foi aprovado naquela Assembleia, que era consensual e que

transmitia às forças vivas da cidade, às associações a todos os que quisessem participar

nas mais variadas áreas de intervenção da autarquia, como são a áreas social, da cultura,

desporto, da igualdade, da proteção civil, segurança, causa ambiental

Por isso é um retrocesso incompreensível e inadmissível. E que se pretendem aprovar um

novo Regulamento, revogavam aquele quando o outro fosse aprovado e entrasse em vigor.

Recordou ainda que quando chegamos à Câmara em 2013 existia uma recomendação do

Tribunal de Contas para que fosse aprovado um Regulamento de Atribuição de Apoios ao

Associativismo, e agora mal chegaram ao poder tratam de acabar com ele

-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Gaetano Sacramento Nunes, do

PS, disse que pelo que a Senhora Deputada Municipal Vera Coelho transmitiu, vão estar a

trabalhar na base da fe

--- O Senhor Presidente da Câmara, esclareceu que aquele Regulamento aprovado em

dois mil e treze estava desatualizado, pelo que, não estando em causa as Associações, é

preferível suspendê-lo do que continuarem a atribuir verbas sem critérios

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:-----

--- O Senhor Deputado Municipal Egídio Paulo Caires Fernandes, do BE

--- O Senhor Vereador Bruno Miguel Gamacho Pereira, esclareceu

-- O Senhor Deputado Municipal Tiago Miguel Reis Ferreira de Freitas, Presidente da

Junta de Freguesia de São Gonçalo, da Coligação Funchal Sempre à Frente.-

- INTERVENÇÃO:--
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-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, do

PS

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Ponto Seis - Regulamento

de Atribuição de Apoios Financeiros ao Associativismo e a atividades de Interesse

Municipal - Suspensão, ao abrigo do disposto na al. g) do no I do art.o 25 da Lei

7512013 de í2109, sendo o mesmo aprovado por maioria com vinte e quatro votos a favor

da Coligação Funchal Sempre à Frente. Mereceu ainda treze votos contra, sendo oito votos

do PS, três votos do BE, um voto do MPT e um voto da CDU

-- Não estiveram presentes nesta votação, os seguintes deputados municipais: Manuel

António Marques Madama de Sousa Filipe e Jéssica José Ferreira Faria, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, William Joel dos Santos Figueira, do PS, Joaquim José Batalha

de Sousa, do PAN, José Rodolfo de Sousa Alves, do PDR e Luís Filipe de Sá Vieira, do

CHEGA.

--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Cetano, do PS, declarou: "E

inacreditável que queiram suspender este regulamento. Só prova como não sabem

governar de acordo com a lei e os regulamentos, para todos e de forma transparente

equitativa, justa e regulamentada. Este regulamento está em vigor há oito anos e tem

funcionado muíto bem. Nestes últimos anos foram apoiadas centenas de associações. ---
Um regulamento que foi aprovado nesta Assembleia, que era consensual e que transmitia

às forças vivas da nossa cidade, às associações a todos os que quisessem participar nas

mais variadas áreas de intervenção da autarquia como são a áreas social, da cultura,

desporto, da igualdade, da proteção civil, segurança, causa ambiental

Um retrocesso incompreensível e inadmissível

Se pretendem aprovar um novo regulamento revogavam este quando o outro fosse
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aprovado e entrasse em vigor

Muitos recordar-se-ão que quando chegamos à Câmara em 2013, existia uma

recomendação do Tribunal de Contas para que fosse aprovado um regulamento de

atribuição de apoios ao associativismo e agora mal chegam ao podertratam de acabar com

-- Depois o Senhor Presidente da Assembleia passou para o Ponto - Sete Proposta de

Deliberação da Reestruturação dos Serviços do Município do Funchal, ao abrigo do

disposto na al. m) do n 01 do art.o 25o da Lei 7512013, de 12109

- TNTERVEruÇÕES:

-- A Senhora Deputada Municipal Luísa Maria Soeiro Marinho Antunes Paolinelli, do

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Getano, do PS, parabenizou o

Senhor Presidente porque conseguiu superar-se a si mesmo no que diz respeito às

nomeações. Pois, se o seu objetivo era o Calado Presidente superar o Calado Vice,

conseguiu com noventa e oito chefias de dirigentes, vínte e seis membros de gabinete,

cento e dezasseis nomeações. E já não tem lugar para os motoristas. Por isso é o campeão

das nomeações.

--- O Senhor Deputado Municipal Alexandre Miguel Carvalho da Silva, da Coligação

Funchal Sempre à Frente

--- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT

-- O Senhor Presidente da Câmara

-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, do

PS

-- O Senhor Presidente da Câmara.

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:-----
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-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, do

PS

--- Colocado o Ponto - Sete Proposta de Deliberação da Reestruturação dos Serviços

do Município do Funchal, ao abrigo do disposto na al. m) do n oí do art.o 25o da Lei

7512013, de '|.2109 à votação, foi aprovado por maioria com vinte e cinco votos a favor da

Coligação Funchal Sempre à Frente. Mereceu ainda oito votos contra do PS e cinco

abstenções, sendo três do BE, uma do MPT e uma da CDU

-- Não estiveram presentes nesta votação, os seguintes deputados municipais: Jéssica

José Ferreira Faria, da Coligação Funchal Sempre à Frente, William Joel dos Santos

Figueira, do PS, Joaquim José Batalha de Sousa, do PAN, José Rodolfo de Sousa Alves,

do PDR, e Luís Filipe de Sá Vieira, do CHEGA

- DECLARAçAO DE VOTO:-------------

--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Cetano, do PS, declarou:

"Votamos contra porque é um exagero aquilo que é proposto pelo executivo

Aumenta em 58% o número de cargos dirigentes!

A Câmara não precisa de 18 departamento,60 divisões,20 unidades e 45 subunidades

para executar as suas atribuições. E ainda elimina o Departamento de Ciência. Reduziram

as despesas com o pessoal que agora voltaram a aumentar, mas percebe-se as

O que a Câmara precisa é de pessoas sérias e competentes nas direções das diferentes

áreas. Não precisamos de dirigentes chefes de si proprio como se verificava quando aqui

chegamos. Não precisamos dos amigos do regime."

-- O Senhor Presidente da Câmara

- INTERPELAçÃO A MESA:

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Getano, do PS.
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Não havendo apreciação sobre o Ponto Oito - Proposta de Deliberação da

Designação dos Júris de Recrutamento para Cargos de Direção lntermédia de ío

Grau, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do art.o 60 da Lei no 305/2009, de 23110

e de acordo com a Lei no 4912012, de 26 de agosto, o Senhor Presidente da Assembleia

colocou-o à votação sendo aprovado por maioria com trinta e cinco votos a favor, sendo

vinte e cinco da Coligação Funchal Sempre à Frente, oito votos do PS, um voto do BE, um

voto do MPT e uma abstenção da CDU.------

--- Não estiveram presentes nesta votação, os seguintes deputados municipais: Jéssica

José Ferreira Faria, da Coligação Funchal Sempre à Frente, William Joel dos Santos

Fígueira, do PS, Egídio Paulo Caires Fernandes e Paulo Sergio Freitas Sousa, do BE,

Joaquim José Batalha de Sousa, do PAN, José Rodolfo de Sousa Alves, do PDR, e Luís

Filipe de Sá Vieira, do CHEGA.

--- O Ponto Nove - Relatório Anual de Atividades referente ao ano 2020, da Comissão

de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal, ao abrigo do disposto no no 2 do art.o

32o da Lei no 147199 de 1/09, não foi apresentado por a Senhora Presidente da CPCJ ter

saído da sala por não se estar a sentir bem

- INSCRIçOES:-----

-- A Senhora Deputada Municipal Alexandrina Liliana Marinho Alves, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, agradeceu e louvou o trabalho da Comissão de Proteção de

Crianças e Jovens do Funchal em prol dos seus direitos, encaminhando-os e orientando-

os, para que possam ter uma infância e juventude com dignidade, apesar dos momentos

tão difíceis que a pandemia provocou, quer a nível do desemprego quer de carências de

vanos ntvets.

-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, do

PS
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--- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, salientou

que em relação aos processos arquivados, não deixa de ser preocupante que alguns não

representem a conclusão do mesmo pela eliminação do risco.

--- Nada mais havendo a tratar nesta reunião, sendo dezassete horas e trinta e cinco

minutos, o Senhor Presidente da Assembleia deu-a por encerrada

--- Esta ata foi aprovada em minuta para que os pontos discutidos pudessem produzir

efeitos imediatos.

-- E de tudo para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida, achada conforme

e subscrita vai ser devidamente assinada

--- O Presidente da Assembleia,

-- O Primeiro Secretário,

-- A Segunda Secretária,

--- Nelia Maria Jardim dos Santos Gonçalves, Assistente Técnica,
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