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SESSÃO EXTRAORDINARIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM

vtNTE E QUATRO DE MARçO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

--- Aos vinte e quatro de março de dois mil e vinte e dois reuniu a Assembleia Municipal do

Funchal, pelas catoze horas e trinta e três minutos, no Edifício dos Paços do Concelho,

sob a Presidência de José Luís Nunes, estando ainda presentes Roberto Paulo Ferreira

Vieira, Deputado lndependente, e Luísa lsabel Henriques Goúveia 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), Bruno MiguelVelosa de Freitas

Pimenta Macedo (PPD/PSD), Carlos Alberto Ferreira Pereira de Abreu (PPD/PSD), Daniel

Almeida Meneses (PPD/PSD), Fábio Dinarte Fernandes Cosa Bastos (PPD/PSD), Fabíola

Maria de Sousa Pereira (CDS-PP), Fátima Rubina Gouveia Camacho de Barros

(PPD/PSD), Francisco llídio Rebolo de Castro (PPD/PSD), Gonçalo Nuno Pimenta

Camacho (CDS-PP), Jéssica José Ferreira Faria (PPD/PSD), João Paulo Pereira Marques

(PPDiPSD), Luís Miguel Moura de Sousa (PPD/PSD), Marco António Nunes Dias

(PPD/PSD), Marco Aurélio da Mata Pereira (PPD/PSD), Maria ldalina Fernandes da Silva

(PPD/PSD), Paula Freitas Menezes (PPD/PSD), Pedro José Jardim Gomes (PPD/PSD),

Pedro Manuel Nobrega dos Santos Freitas Araújo (PPD/PSD), Raquel João Martins da

Silva (PPD/PSD), Ricardo Nuno Pestana Abreu (CDS-PP), Tiago Filipe Teixeira Andrade

Rodrigues (PPD/PSD) e Vera Joana Vasconcelos Gonçalves Duarte Soares Coelho

(PPD/PSD).

--- Grupo Municipal do PS - Andreia Drumond Caetano, Guido Marcelino Mendonça

Gomes, José Gabriel Pereira de Oliveira, José Manuel Domingos Sebastião, Manuel Pedro

Calaça Vieira, Márcia Catarina Sousa Silva, Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes,
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--- Grupo Municipal do BE - Carina Sofia Fernandes Quintal, Egídio Paulo Caires

Fernandes e Maria José Santos Gouveia

-- Deputado Municipal Unico 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 CDU-PCP/PEV - Herlanda Maria

Gouveia Amado

--- Deputado Municipal Único Representante do CHEGA - José Nelson Teixeira de

Gouveia

-- Mais 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) Bruno Miguel Camacho Pereira, Amílcar Xavier Caires

Nunes, lsabel Cristina Pereira da Costa Rodrigues, João José Nascimento Rodrigues,

Micaela Gomes Camacho, Nádia Micaela Gomes Coelho e Vítor Hugo Rodrigues de Jesus.

Não compareceu a Senhora Vereadora Sancha de Carvalho Campanella, em

substítuição da Senhora Vereadora Cláudia Sofia Frazão Dias Ferreira

--- 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: "estamos aqui reunidos

para mais uma Assembleia Municipal do Funchal, peço aos presentes a continuidade das

medidas sanitárias na prevenção da COVID-19 que, como todos sabemos, está menos

divulgada, mas mantém a sua agressividade e transmissibilidade, atingindo a nossa

população a níveis preocupantes. O uso da máscara é de todo recomendado ao longo desta
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Como é do vosso conhecimento a última assembleia ordinária realizada no dia 23 de

fevereiro de 2022, por falha técnica assumida de ímediato pela empresa responsável, não

foi possível obter a gravação do período da tarde dessa sessão, facto que é inteiramente

alheio a esta Assembleia e à Câmara Municipal do Funchal. Não deixamos, no entanto, de

manifestar o nosso desagrado total e desejo de que este incidente não volte a repetir-se. -

Hoje faz-se história na Assembleia Municipal, é com muito orgulho que vos anuncio e

podem já constatar, que esta Sessão pela primeira vez na sua vida terá transmissão

televisa a cargo do canal A Minha Terra, a quem apresento os meus cumprimentos e

agradecimentos pelo esforço e dedicação para estarem aqui connosco.

Está cumprido mais um objetivo enunciado no nosso Regulamento como tinha sido

prometido. Peço a compreensão para eventuais falhas que possam ocorrer pois trata-se de

uma primeira sessão. Um agradecimento especial ao nosso amigo Rui Coelho pela

coordenação e empenho na resolução deste procedimento.

Também se faz história hoje, uma vez que no facebook acontece o lançamento da página

da Assembleia Municipal, superiormente elaborada e coordenada pela Senhora Deputada

Municipal Vera Coelho, a quem muito agradeço. Será mais um meio onde poderemos dar

a conhecer o trabalho, os objetivos e acontecimentos relacionados com esta Assembleia,

sempre num propósito de maior aproximação aos nossos munícipes e

intercom unicabilidade entre os deputados

Quero-vos dar os parabéns pelo excelente Debate Específico do dia B de março de 2022,

que teve lugar neste esplendoroso salão, quer pelo tema, quer pelo modo como foi

orientado e participado. Também peço desculpa pela minha ausência, mas por motivos

pessoais e muita tristeza não pude estar presente

Anuncio também, que brevemente daremos início a uma iniciativa da Assembleia Municipal,

conjuntamente com a Vereação e a Presidência das Juntas de Freguesia, que consistirá
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em visitas programadas a instituições emblemáticas da nossa cidade, para em proximidade

conhecer a realidade, os sucessos e as dificuldades dessas organizações

Não posso terminar sem manifestar o meu, e espero que seja o nosso, repúdio pela guerra

inconcebível, traidora, mortÍfera e vergonhosa, numa luta desigual que se trava na

longínqua Ucrânia, onde populações inteiras sem qualquer culpa são massacradas ate à

morte com destruíção de bens materiais, da sua liberdade e da sua propria vida, sem poupar

género, idade, etnia, com realce para o massacre das crianças ucranianas que não

merecem tamanha monstruosidade. Para quando o fim da ambição desmedida de

maníacos que declararam guerra por ambição pessoal, levando à desgraça de milhões de

inocentes e pondo em risco o futuro do mundo

Fim à guerra da Ucrânia.u-----------

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

abriu a sessão, dando conhecimento do seguinte expediente

1. PEDTDOS DE SUBST|TU|çAO

1.1. Maria lsabel de Ponte Garcês, eleíta pelo PS, comunicou a sua ausência sendo

substituída, por Tânia Sofia Andrade Gonçalves Caetano

1.2. Tiago Miguel Reis Ferreira de Freitas, Presidente da Junta de Freguesia de São

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

comunicou a sua ausência, sendo substituído por Carlos Alberto Ferreira Pereira de Abreu.

1.3. Manuel António Marques Madama de Sousa Filipe, Presidente da Junta de

Freguesia de São Pedro, eleito pela Coligação Sempre à Frente, indicado pelo PPD/PSD,

comunicou a sua ausência sendo substituído por Fátima Rubina Gouveia Camacho de

Barros

1.4. Marco Paulo Teixeira Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho,

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

4



A-
/6,

sendo substituído por Paula Freitas Menezes

1.5. Rubina Vanessa da Silva Rebelo, eleita pelo PDR, comunicou a sua ausência sendo

substituída, por José Rodolfo de Sousa Alves.----

1.6. Luísa Maria Soeiro Marinho Antunes Paolinelli, eleita pelo PS, comunicou a sua

ausência, sendo substituída, por José Manuel Domingos Sebastião

1.7. Sérgio Juvenal de Jesus Abreu, eleito pelo PS, comunicou a sua ausência, sendo

substituído, por Márcia Catarina Sousa Silva

í.8. Luís Filipe de Sá Vieira, eleito pelo CHEGA, comunicou a sua ausência por motivos

profissionais, sendo substituído por José Nelson Teixeira de Gouveia

í.9. Paulo Sérgio Freitas Sousa, eleito pelo BE, comunicou a sua ausência por motivos

profissionais, sendo substituído por Carina Sofia Fernandes Quintal

2. AUSENCTA DE VEREADORES (AS)

2.1. A Senhora Vereadora Margarida Maria Ferreira Diogo Dias Pocinho, comunicou a

sua ausência, por motivos de saúde

2.2. A Senhora Vereadora Gláudia Sofia Frazáo Dias Ferreira, comunicou a sua

ausência, sendo substituída por Sancha de Carvalho e Campanella

2.3. O Senhor Vereador Miguel Sérgio Camacho Silva Gouveia, comunicou a sua

ausência, sendo substituído por Amílcar Xavier Caires Nunes

4. CONVITES:-----

4.1. A Senhora Secretária Regional do Ambiente, Recursos Maturais e Alterações

Climáticas enviou um convite para as Comemorações do 1090 aniversário do Corpo

Florestal, que se realizou no dia oito de março.---

ERÍODO DA ORDEM DO DIA-----...

-- O Senhor Presidente da Assembleia passou ao Ponto Um - Proposta de Deliberação

do 2" Orçamento Suplementar 2022 - Alteração Modificativa, ao abrigo do disposto
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na al. a) do no 1 do art.o da Lei no 2512013, de 12109, dando a palavra à Senhora Vice-

presidente da Câmara que enunciou: "Este é o 2o orçamento suplementar que assenta e

tem uma tónica em aumento da receita, e esta que aqui se concretiza tem duas vertentes.

A primeira é poder abrir uma linha, que tem que ser autorizada em sede da Assembleia

Municípal, para podermos contabilizar e registar a alienação de uma parte rústica que foi

feita por 7 mil euros. A segunda receita é a contabilização de 33 mil 450 euros de alienação

de viaturas pesadas, que foi feito através de um procedimento de hasta pública e que na

propria ata desse procedimento, indica que não podemos receber os 10% com o valor da

adjudicação, uma vez que carece da abertura da rubrica correspondente em sede da

Assembleia, portanto é um orçamento retificativo para ter mais receita e o destino a dar às

mesmas será um reforço dos investimentos do PPl."

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, relativamente

àquele ponto referiu que decorrente das regras financeiras, estão de acordo com o mesmo

pelo facto de aquelas rubricas, por não existirem no primeiro orçamento que foi ali

aprovado, haver agora a necessidade de as incluir. No entanto, relativamente à questão do

prédio rústico que foi alienado, verificando que a Câmara foifavorável que um particular por

questões decorrentes da sua propriedade pudesse anexar um terreno que era propriedade

da Câmara, questionou se todos os particulares e todas as pessoas que se encontrem

numa situação idêntica àquela, se o Município irá ter a mesma dualidade de critérios. ----
--- A Senhora Vice-presidente da Câmara manifestou que não há dualidade de critérios,

porque a Câmara existe para o munícipe, em função do munícipe e para servir o munícipe

e que desde que estejam dentro do princípio da estrita legalidade, e não haja prejuízo para

o erário público, assim o farão

Também reforçou que estão a abrir aquela rubrica porque a referida alienação resultou de
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um processo de expropriação em dois mil e cinco, com um cálculo de uma avaliação feita

por um perito independente, para a retificação de extremas e cuja autorização foi dada em

dois mil e vinte pelo Senhor Vereador João Pedro Vieira

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

conta a informação da Senhora Vice-presidente de um reforço de receita de cerca de

quarenta mil quatrocentos e cinquenta euros, incluída naquelas que são as várias áreas do

PPl, perguntou se é intenção do Município reforçar, por exemplo, a área social para poder

garantir uma outra intervenção junto das famílias tão carenciadas da cidade

- INTERVENÇAO:-

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

Sempre à Frente, começou por congratular o Senhor Presidente da Assembleia por

finalmente os trabalhos daquela Assembleia Municipal passarem a ser acessíveis através

da transmissão online, para que os munícipes possam acompanhar de perto as discussões

que ali têm ao longo das sessões da Assembleia Municipal, mas principalmente terem

conhecimento daquilo que ali é aprovado. Também lhe parece que aquele projeto de

transmissão online das sessões da Assembleia Municipal, é uma vitória dos Deputados

Municipais que aprovaram a alteração regimental que a permite, e acima de tudo, dos

munícipes do Funchal que passarão a ter acesso direto através do streaming online das

sessões e dos trabalhos ali realizados.

Relativamente ao ponto em discussão disse um aumento de receita é um sinal positivo para

a cidade e para as contas do Município. Todavia, lamentou que a Senhora Deputada do

Partido Socialista, Andreia Caetano, coloque em causa uma decisão do seu colega de

partido, o ex-vereador João Pedro Vieira, porque lhe parece que o mesmo decidiu de forma

imparcial, correta e legal. Quanto à sua preocupação sobre a existência de dualidade de

critérios na tomada de decisão do atual Executivo, relembrou que ao contrário do que a
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anterior Câmara andou a fazer durante oito anos, a Coligação Funchal Sempre à Frente

trata todos os funchalenses por igual, independentemente da sua cor partidária. -----------

-- A Senhora Deputada MunicipalAndreia Drumond Caetano, do PS, retorquiu que não

colocaram em causa decisões anteriores, e que tinham perfeito conhecimento de que o

processo tinha tido um deferimento em dois mil e vinte. O que apenas perguntou foi se

qualquer munícipe da cidade do Funchal que se encontre na mesma situação, e que queira

adquirir parcelas de terreno que são propriedade do Município e que de uma forma legal o

possam fazer, terão em conta os mesmos procedimentos e a mesma celeridade.--------

--- A Senhora Vice-presidente da Câmara respondendo à Senhora Deputada Municipal

Herlanda Amado, anuiu que o apoio social não se substancia apenas em entregas

pecuniárias, mas também na melhoria de infraestruturas para apoio ao mesmo nas

orientações que já estão aprovadas em sede do proprio orçamento na área social.

A Senhora Deputada Municipal Andreia Gaetano, esclareceu que desde que não haja

prejuízo ao erário publico e que esteja acautelado o princípio da legalidade, o Município

fará as devidas análises e atenderá as propostas dos munícipes seja de qual for a freguesia.

-- O Senhor Deputado Municipal Manuel Pedro Calaça Vieira, do PS, replicou que já

era expectável a resposta que foi dada à Senhora Deputada Municipal Andreia Caetano,

porque fogem sempre da pergunta e acabam por atacar quem a faz. Por isso, espera que

o Senhor Deputado Municipal João Paulo Marques tenha a mesma hombridade com que

fala das pessoas do PS, para com os Deputados Municipais do CDS quando chegar a dois

mil evinteetrês.---

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Ponto Um - Proposta de

Deliberação do 20 Orçamento Suplementar 2022 - Alteração Modificativa, ao abrigo

do disposto na al. a) do no 1 do art.o da Lei no 2512013, de 12109, sendo aprovado por

maioria com trinta e um votos a favor, sendo vinte e cinco votos da Coligação Funchal
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Sempre à Frente, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do MPT, um voto da CDU, e

onze abstenções sendo nove do PS, uma do PDR e uma do CHEGA.

-- Não esteve presente nesta votação a Senhora Deputada Municipal Raquel João da Silva

Martins, da Coligação Funchal Sempre à Frente.

- DECLARAçAO DE VOTO:------------

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, declarou que o

princípio do seu partido é ajudar a população, e uma vez que a alienação do dinheiro o vai

permitir, votou a favor.

--- Dada novamente a palavra à Senhora Vice-presidente da Câmara para apresentar o

Ponto Dois - Proposta de Deliberação da Proposta de nomeação do auditor externo,

responsável pela certificação legal de contas individuais e consolidadas do

Município do Funchal, ao abrigo do no 1 do art.o 77o da Lei no 7312013, de 3/09, aludiu

que as alterações feitas pelo atual Executivo foi manter a consulta às três entidades do

passado, e duplicar o número dessas consultas incluindo as empresas de menor estrutura

até às big four. Tendo ganho o Revisor Oficial de Contas, que transita passado

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, perguntou porque

é que só foram entregues duas propostas, se foram convidados seis.

--- A Senhora Vice-presidente da Câmara esclareceu que foifeito um processo concursal

a seis fornecedores, e que a lista de concorrentes foi de duas entidades seguindo a ordem

de entrada. Ganhou pelo preço a mesma Sociedade de ROC's que vem do passado e que

entrou em segundo lugar

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Ponto Dois - Proposta de

Deliberação da Proposta de nomeação do auditor externo, responsável pela

certificação legal de contas individuais e consolidadas do Município do Funchal, ao
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abrigo do no I do art.o 77o da Lei no 7312013, de 3/09, sendo aprovado por unanimidade

com quarenta e dois votos a favor, sendo vinte e cínco 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

--- Não esteve presente nesta votação a Senhora Deputada Municípal RaquelJoão da Silva

Martins, da Coligação Funchal Sempre à Frente

-- O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Presidente da Gâmara para apresentar

o Ponto Três - Proposta de Deliberação - Regulamento do Programa Municipal de

Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho - Suspensão da vigência da al. b),

do no 2 do art." 3o, ao abrigo da al. g), do no I do art." 25" da Lei no 2512013, de 12109,

começando por elucidar que o objetivo daquela suspensão é não prejudicar as pessoas em

situação de sem-abrigo que são beneficiárias de RSI- Rendimento Socialde Inserção, pelo

facto de serem inseridas e de serem admitidas no Programa Municipal de Formação e

Ocupação em Contexto de Trabalho. Pois aquele programa de formação tem como objetivo

qualificar pessoas em situação de sem-abrigo para um contexto real de trabalho, que pode

ocorrer entre um e dezoito meses, onde receberão um contributo de formação de

quatrocentos e quarenta e três euros e vinte cêntimos, o equivalente a 1 lAS, que lhes

permita uma vida estável, digna e em condições de se reabilitarem. Como tal, também estão

a desenvolver e a incentivar o programa específico de alojamento para as receber, para

que possam estar em condições de ter uma valorização profissional e de fazer mais

dignamente o seu reingresso na vida ativa.-----

- TNTERVENÇÃO:

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

PS, fez a seguinte intervenção: "Gostaria de iniciar a minha intervenção por afirmar que o

Grupo Municipal do Partido Socialista se congratula portermosfinalmenteatransmissão
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online das sessões da AMF. Só podemos concluir que afinal era fácil e que valeu a pena o

Partido Socialista fazer um voto de protesto pelo atraso na implementação desta medida.

Um mês depois desse protesto, operacionalizou-se essa medida simples e que implementa

a transparência e a proximidade aos munícipes, que o Partido Socialista defendeu em

campanha eleitoral

Relativamente a este ponto 3 da Ordem de trabalhos, começo a minha intervenção por

informar que o Grupo Municipal do Partido Socialista vai votar favoravelmente esta

suspensão da alínea b), do no 2 do artigo 3o do Regulamento do Programa Municipal de

Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (PMFOCT)

Este programa foi criado em 2014 e tem demonstrado ser um instrumento eficaz e de

sucesso na melhoria e na promoção da empregabilidade da população desempregada do

Funchal. Tem tido grande impacto positivo na população há muito fora do mercado de

trabalho.-

Voltando à proposta que nos traz aqui hoje, suspensão da alínea b), do no 2 do artigo 30 do

Regulamento do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho

(PMFOCT), achamos que é importante fazer o que for necessário para ajudar pessoas a

saírem da situação de sem abrigo. Mas também achamos que esta forma encontrada foi

mais dirigida para fins de propaganda do que para resolver realmente o problema. Com

efeito, ao lermos esta proposta, percebe-se claramente que o Funchal sempre à frente não

pretende rigorosamente nada ajudar as PSSA (Pessoas em Situação de Sem Abrigo) com

esta medida. Chama-se a isto "atirar areia para os olhos", para ver se se enganam pessoas

mais incautas

Para não dizerem que é má vontade da nossa parte e perceberem que efetivamente esta

medida não ajudará a contratar quaisquer pessoas em situação de rua, vejamos:-

1. Alteram a alínea do RSl, mas não alteram, por exemplo, o ponto 1 do art.o 30, por isso, a
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maioria das PSSA ficarão excluídas por não possuírem as habilitações necessárias. lsto é

enganar estas PSSA que julgam que vão poder aceder facilmente a estes programas;---

2. Também não suspenderam ou adaptaram a questão dos horários, isto é, toda a gente

sabe que ao fim de 1 mês na rua, as PSSA perdem muitas das suas capacidades de cumprir

rotinas ou horários. Como vão os dirigentes fazer com que as PSSA cumpram o

regulamento? Vai este executivo pedir aos dirigentes que falsifiquem as folhas de

presença?

3. Não alteraram ou clarificaram os processos de seleção. Basta ser PSSA para se

conseguir o lugar?:

4. Como vão estas pessoas comprovar a sua morada? Procurámos na proposta e

verificámos que nada disto preocupou o executivo, pois nenhuma proposta de alteração foi

feita para salvaguardar esta situação

5. Faz parte dos dados resultantes da investigação já feita que ser mulher e estar na rua é

duplamente penalizador, em relação aos homens. São as maiores vítimas da violência, das

víolações e dos roubos. Seria lógico ajudá-las a sair da rua com alguma rapidez,

protegendo-as. Curiosamente, esta proposta é também omissa neste ponto.

Posto isto, concluímos que

- ou estes lugares já têm destinatários escolhidos, tal como temos visto ao longo das mais

de 4 décadas de governação laranja;-

- ou realmente não pretendem retirar quase nenhumas pessoas da rua, trabalhando

unicamente para a propaganda e para a limpeza à mangueirada das pessoas lá vivem,

tentando apagá-las da vista da população em geral. lnfelizmente."---------

--- O Senhor Presidente da Assembleia uma vez que foi visado na intervenção e dentro

da neutralidade do seu cargo, disse à Senhora Deputada Municipal Madalena Nunes, que

não foi preciso o voto de protesto para acontecer a referida transmissão. Porque desde que
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Funchal Sempre à Frente, começou por citar uma entrevista da Senhora Ex-vereadora da

Câmara Municipal do Funchal, com o pelouro da área social durante oito anos, Madalena

Nunes, no Diário de Notícias do ano de dois mil e dezanove: esta Câmara já sinalizou todos

os casos dos sem abrigo na cidade do Funchal. Cuja solução durante esses anos, foi a

colocação dos cacifos solidárias, com a colaboração e assinatura de um protocolo com uma

Associação que trabalha em prol dos sem abrigo da cidade do Funchal, e que de alguma

forma, passado algum tempo, rompeu o protocolo com a Autarquia do Funchal

Por isso, gostaria que a Senhora Ex-vereadora da Câmara Municipal do Funchal, com o

pelouro da área social durante oito anos, Madalena Nunes, tivesse a hombridade e a

frontalidade de transmitir naquela Casa, se considera que aquelas pessoas não merecem

ter uma qualificação e uma formação condigna, como citou o Senhor Presidente da Câmara

naquela Assembleia Municipal.----------

- TNTERPELAçÃO À UESR:

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

relativamente às intervenções e aos pedidos de esclarecimento e na sequência daquilo que

também foi falado na Conferência de Líderes, chega à conclusão que quando a vereação

ou algum deputado municipal, está a apresentar o ponto e a explanar aquilo que é a ordem

de trabalhos, se inscrevem para intervenções. Como tal, a Senhora Deputada Municipal

Madalena Nunes, inscreveu-se na sequência da intervenção do Senhor Presidente, por

isso, quando o Senhor Deputado Municipal Gonçalo Pimenta se inscreveu na sequência da

intervenção da Senhora Deputada Municipal Madalena Nunes, só poderá ser um pedido de

esclarecimento à intervenção e não um pedido de intervenção.

O Senhor Presidente da Assembleia lembrou que também combinaram na

Conferência de Líderes que haveria três intervenções, seguidas da resposta da Câmara, e

que a Mesa está a tentar respeitar precisamente da mesma maneira. Contudo, admitiu ter,
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tomou posse e que foram aprovados os regulamentos, aquela foi uma sua prime ra

preocupação, pelo que fez questão de honra para que acontecesse

- INTERPELAçAO A MESA:

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

Sempre à Frente, pediu à Mesa que ínformasse aquela Assembleia quem era na anterior

vereação, a Senhora Vereadora que tinha a responsabilidade daquele Regulamento. ----
--- O Senhor Presidente da Assembleia disse que por julgar ser essa questão do

conhecimento público, a Mesa não tem que se pronunciar

- DEFESA DA HONRA:

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

PS, defendeu a sua honra dizendo que foi Vereadora durante dois mandatos com muita

honra e com muito trabalho feito, tendo, inclusive o ponto em discussão, sido um trabalho

feito na sua vereação. Depois clarificou que o que disse foi que se queriam apoiar as

pessoas em situação de sem abrigo, teriam que ter muito mais cuidado, do que a suspensão

de uma alínea, que dizem estar afazer, para as apoiarem

- PEDIDOS DE ESCLAREGIMENTO:

-- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da GDU, tendo em

conta que o Senhor Presidente da Câmara informou sobre aquele ponto, na ata da reunião

de Câmara, que estariam a tentar, excecionalmente, a acumulação daqueles dois apoios e

sendo a Lei muito rigorosa e muito restrita em relação à cumulativade do RSI com outros

apoios. Perguntou se está clarificado junto da Segurança Social, se aquele rendimento

pode ou não ser cumulativo, e se essa questão ficou clara na reunião da Câmara Municípal

do Funchal.

- INTERVENÇÃO:--

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

ú,
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alguma vezes, dificuldade em saber se é uma intervenção ou se é um pedido de

esclarecimento

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

questão é o momento em que é feita a inscrição

-- O Senhor Presidente da Câmara fez os seguintes esclarecimentos

- A Senhora Deputada Municipal Madalena Nunes disse que não compete ao atual

Executivo fazer qualquer avaliação do trabalho que foi efetuado na Câmara do Funchal nos

últimos oito anos, e que a mesma foi feita pelo povo através do resultado eleitoral no mês

de setembro de dois mil e vinte. Atualmente, e em pouco tempo, estão é a trabalhar e a pôr

em prática muita coisa que durante anos a cidade infelizmente apresentou, onde nos

últimos anos o número de casos da problemática social e do número de sem abrigo

agravou-se exponencialmente. Por isso, mais do que discutir regulamentos, quer é

implementá-los e pô-los em prática para ajudar essas pessoas.

- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Amado esclareceu que estão a trabalhar em

conjunto com a Segurança Social e com todas as entidades regionais, no sentido de

beneficiar as pessoas e não as prejudicar. Como tal, o que será pago não é um subsídio,

mas um valor mensal em contexto de formação, logo a intenção ao excecionar aquele ponto

do regulamento, é a pessoa não ser prejudícada por entenderem que há um complemento

ou um duplo vencimento ao fim do mês. Assim, o apoio do RSI pela Segurança Social e o

Município do Funchal são feitos exatamente na mesma proporção com o cálculo de 1 lAS.

- TNTERVENÇOES:

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, interveio dizendo

o MPT - Partido da Terra, tal como o Senhor Presidente da Câmara, é favorável à realização

de programas que ajude as pessoas, neste caso os sem abrigos, em vez de lhes dar

subsídios. Por isso deu os parabéns ao Senhor Presidente da Câmara por estar em
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consonância com o Partido da Terra

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

PS, começou por reforçar que com muito gosto foi, durante dois mandatos, Vereadora com

o pelouro Social na Câmara Municipal do Funchal e que já nos anos noventa, foram

detetadas cinquenta e oito pessoas no centro do Funchal, como vivendo em situação de

sem abrigo. Quando chegaram à autarquia fizeram um mapeamento e encontraram cerca

de noventa e cinco pessoas naquela condição, também constataram que nunca podem ter

o número exato, porque aquela população é flutuante pois mudam de concelho para

concelho, consoante aquilo que na altura lhes parece mais adequado. Considera a situação

daquela população em situação de sem abrigo muito grave e muito difícil de resolver, por

isso não é por acaso que ela existe em todo o mundo. E para a pessoa que sai da rua não

lá voltar, tem de ser ela propria a ser interveniente no seu processo e a ser ela também

definidora do seu projeto de vida

Depois referindo-se ao desafio que o Senhor Deputado Municípal Gonçalo Pimenta lhe

lançou sobre o projeto dos cacifos, disse não haver nenhum processo, nenhum projeto e

nenhuma forma de trabalho que sejam varinhas mágicas. O que tem que haver nos

territórios são díferentes ferramentas para chegarem às díferentes pessoas que estão na

rua, pois cada uma delas precisa de um caminho diferente. Por isso, o projeto dos cacifos,

a par de outros projetos, foi um meio para aquelas pessoas ganharem mais confiança, e

puderem sair da rua com autonomia de responsabilidade. Contudo, esse projeto não

continuou, porque como qualquer outro projeto usufruía de financiamento de dinheiros

públicos que têm de ser devidamente fundamentados e seguidos, e por essa razão é que

esse projeto não continuou a ser financiado.

-: O Senhor Deputado Municipal Joaquim José Batalha de Sousa, do PAN, começou

por parabenizar o Senhor Presidente da Assembleia pela transmissão televisiva dos
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trabalhos daquela casa, mas lamentou, também, que a mesma não seja acompanhada pelo

intérprete de língua gestual portuguesa, como foi ali proposto e aprovado.

Também congratulou o Senhor Presidente da Câmara e o seu Executivo pela iniciativa

apresentada naquela proposta, dirigida a um grande conjunto de pessoas que não tem

expetativas de vida, por isso, embora não existam receitas mágicas, tudo devem fazer para

voltar a integrar aquelas pessoas na sociedade para existir, garantidamente, uma

sociedade melhor

Depois alertou que tão importante como retirar as pessoas das ruas, é preciso evitar e

trabalhar para que mais pessoas não vão lá parar, porque devido à guerra entre a Rússia

e a Ucrânia, aproxima-se rapidamente uma crise internacional

-- O Senhor Deputado Municipal Alexandre Miguel Carvalho da Silva, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, abona que a questão dos sem abrigo é um terreno fértil para o

aproveitamento político, por isso crê que é de louvar que a Câmara do Funchal assuma

aquele papel de integração dos sem abrigo na sociedade, dando-lhes valorização na sua

formação e consequentemente trabalho. Porque geralmente as entidades públicas limitam-

se a ajudar com dinheiro as associações com iniciativas privadas.

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou o Ponto Três - Proposta de Deliberação

- Regulamento do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Gontexto de

Trabalho - Suspensão da vigência da al. b), do no 2 do art.o 30, ao abrigo da al. g), do

no 1 do art.o 25o da Lei no 2512013, de 12109, à votação sendo aprovado por maioria com

quarenta e dois 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 do CHEGA e uma abstenção da CDU

- DECLARAçOES DE VOTO: ------------

--- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da GDU, declarou
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que nunca votaram naquela Casa títulos ou preâmbulos e que têm muito cuidado com

aquilo que é ali apresentado. Pois, tal como no preâmbulo e apresentação daquele

documento existir um conjunto de boas intenções, e de a Lei ser clara no que diz respeito

à cumulatividade entre os apoios, existe, segundo a Ata da reunião da Câmara, uma

tentativa excecional de fazer com que haja a possibilidade do Programa Municipal de

Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho ser cumulativo com o RSl, o que gera

uma preocupação com a possibilidade de uma ilegalidade vir a acontecer.

E aproveitou para acrescentar que também são muito críticos em relação àqueles

Programas, o Mapa de Pessoalda Câmara Municipaldo Funchaltem capacidade para mais

postos de trabalho

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

PS, declarou que o Grupo Municipal do Partido Socialista votou favoravelmente, porque

consideram que todas as pessoas deverão poder beneficiar daquela suspensão temporária.

Contudo, percebem claramente que da forma como a proposta está feita, não é um

contributo eficaz para a resolução da situação da maioria das pessoas do Funchal. É mais

uma forma enganadora e demagógica de propaganda

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

Sempre à Frente, declarou que o Grupo Municipal Funchal Sempre à Frente aprovou e

apoia aquela, porque a mesma constitui o abandono da política de cacifos que se vivia na

Câmara Municipal do Funchal, e porque acreditando na valorização das pessoas mais

carenciadas e apoiando aqueles que efetivamente precisam, não querem criar naquela

autarquia uma rede de subsídio dependentes.-----

--- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara

para apresentar o Ponto Quatro - Proposta de Deliberação - Designação dos Júris de

Recrutamento para Cargos de Direção lntermédia de 2o e 30 Grau, ao abrigo do
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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 26/08, transmitindo que sobre aquele assunto fazem questão de trazer

pessoas que têm experiência profissional, credibilidade profissional, integridade pessoal,

mas sobretudo conhecimento e experiência em cargos executivos camarários. Porque o

grande objetivo é conhecerem a realidade municipal, o dia a dia do executivo camarário e

o que aquele pretende

- INTERVENÇAO:--

--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, começou por

dizer que a Designação dos Júris de Recrutamento para Cargos de Direção, é um

formalismo num procedimento que foi iniciado na última Assembleia Municipal com a

Estrutura Nuclear, e que veio confirmar, o que já indiciava, que aquele Executivo é o

campeão das nomeações e o campeão do número de unidades e de divisões que aquela

Câmara irá ter. Por isso, irão se abster

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Ponto Quatro - Proposta de

Deliberação - Designação dos Júris de Recrutamento para Cargos de Direção

lntermédia de 20 e 30 Grau, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do art.o 6o da Lei

no 305/2009, de 23110 e de acordo com a Lei no 4912012, de 26/08, sendo mesmo

aprovado por maioria com trinta e quatro votos a favor, sendo vinte e seis votos da

Coligação Funchal Sempre à Frente, 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 nove abstenções do PS.--

-- Nada mais havendo a tratar nesta reunião, sendo quinze horas e cinquenta 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

79



e subscrita vai ser devidamente assinada.

--- O Presidente da Assembleia, a*'fu 9*
--- O Primeiro Secretário,

:- A Segunda Secretária,

t/, I

--- Nelia Maria Jardim dos Santos Gonçalves, Assistente Técnica,
I
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