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sessÃo oRDTNARIA DA ASSEMBLETA MUNtctPAL, REALIZADA EM

VINTE E SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

..- Aos vinte e sete de abril de dois mil e vinte e dois reuniu a Assembleia Municipal do

Funchal, pelas nove horas e cinco minutos, na Sala de Exposições do Centro Cívico de São

Martinho, 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), Bruno Miguel Velosa de Freitas

Pimenta Macedo (PPD/PSD), Daniel Almeida Meneses (PPD/PSD), Fábio Dinarte

Fernandes Costa Bastos (PPD/PSD), Fabíola Maria de Sousa Pereira (CDS-PP), Francisco

llídio Rebolo de Castro (PPD/PSD), Gonçalo Nuno Pimenta Camacho (CDS-PP), Jéssica

José Ferreira Faria (PPD/PSD), João Paulo Pereira Marques (PPD/PSD, Luís Miguel Moura

de Sousa (PPD/PSD), Manuel Antonio Marques Madama de Sousa Filipe (PPD/PSD),

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

Paulo Teixeira Gonçalves (PPD/PSD), Maria ldalina Fernandes da Silva (PPD/PSD), Pedro

José Jardim Gomes (PPD/PSD), Pedro Manuel Nóbrega dos Santos Freitas Araújo

(PPD/PSD), Ricardo Nuno Pestana Abreu (CDS-PP), Tânia Filipa Rodrigues Abreu

(PPD/PSD), Tiago Miguel Reís Ferreira de Freitas (PPD/PSD) e Vera Joana Vasconcelos

Gonçalves Duarte Soares Coelho (PPD/PSD)

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

Gomes, Jose Gabriel Pereira de Oliveira, José Júlio de Carvalho Gomes Curado, José

Manuel Domingos Sebastião, Maria lsabel de Ponte Garcês, Maria Madalena Caetano

Sacramento Nunes, Sérgio Juvenal de Jesus Abreu e Tânia Sofia Andrade Gonçalves
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--- Grupo Municipal do BE - Egídio Paulo Caires Fernandes, Maria José Santos Gouveia

e Paulo Sergio Freitas Sousa.

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

-- 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) Miguel Sérgio Camacho Silva Gouveia, Cláudia Sofia

Frazão Dias Ferreira, Bruno Miguel Camacho Pereira, lsabel Cristina Pereira da Costa

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

Gomes Coelho e Vítor Hugo Rodrigues de Jesus

-- Esteve ausente o Senhor Vereador Rúben Dinarte Silva Abreu

--- Esteve também presente a funcionária da autarquia Nelia 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 com um cumprimento especial à

recém-chegada Senhora Vereadora lsabel Costa, em substituição da Senhora Vereadora

Margarida Pocinho a quem enviou os desejos de rápida recuperação, e um cumprimento

especial ao anfitrião Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, extensivo a toda

a sua equipa. Pois tal como prometido e referido no artigo 28o do Regimento da Assembleia

aquela sessão realizou-se na leal e nobre freguesia de São Martinho, que, atualmente, é a

freguesia mais populosa do concelho do Funchal com uma área de 810 hectares e, segundo
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os censos de dois mil e vinte e um, com vinte e seis mil novecentos e oitenta e cinco

residentes. Assim, cumprem mais uma promessa e simultaneamente voltam a Íazer

história, pois é a primeira vez que a Assembleia Municipal se reúne fora do edifício da

Câmara Municipal do Funchal com a finalidade da aproximação dos seus munícipes, dando

oportunidade, in loco, para poder ouvir, ver e sentir os problemas da população daquela

freguesia sem desfocar qualquer assunto de interesse de todos os munícipes do concelho

do Funchal

Depois realçou o seguinte

- Comemorações do 25 de Abril: em boa hora a Assembleia e a Câmara Municipal do

Funchal organizaram em conjunto a celebração do seu 48o ano, em moldes diferentes e

com o sucesso que todos puderam constatar com um concerto da Orquestra de Cordofones

e o "25 de Abril Entre Gerações" com a presença de convidados de diferentes escalões

etários que deram a sua vivência pessoal, outros históricos e outros ainda de expectativas

postas no movimento de 25 de abril, com a moderação do Jornalista Paulo Jardim.

- No dia vinte e nove de março último, a Mesa da Assembleia na companhia da Senhora

Vereadora Nádia Coelho e do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo,

Tiago Freitas, cumpriram o primeiro contacto da Assembleia de Proximidade com uma visita

às lrmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, na Casa de Saúde Câmara Pestana,

reunindo-se com a direção da instituição, seguindo-se uma visita guiada. Agradeceu o

modo carinhoso, profissional e humano com que foram recebidos e constataram a

excelência dos serviços, onde é desenvolvido um trabalho de grande mérito em prol da

saúde mental e cuidados continuados, que muito engrandece a cidade do Funchal e a

Região Autónoma da Madeira. Assim, seguir-se-ão eventos semelhantes noutras

freguesias e instituições

- Naquela sessão será proposto e abordado em maior pormenor, um Concurso para a
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Criação da Nova lmagem da Assembleia Municipaldo Funchal, dando ênfase a todo o valor

que aquela Assembleia tem direito

- Por já existir um agravamento do custo e consequente qualidade de vida que a todos

muito preocupa, apelou aos governantes o redobrar da atenção e apoio, muito

especialmente aos mais carenciados, criando condições para minimizar o efeito da crise

principalmente a fome e garantindo a todos um teto e acesso à saúde

- Terminou fazendo votos que na próxima Sessão daquela Assembleia possam constatar o

fim da guerra na Ucrânia

Depois passou a palavra ao Senhor Deputado Municipal Marco Paulo Teixeira

Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de São MaÉinho, da Coligação Funchal

Sempre à Frente, que proferiu o seguinte: "Antes de mais permitam-me que vos manifeste

a minha enorme satisfação por terem escolhido a freguesia de São Martinho para a

realização da primeira Assembleia Municipal descentralizada. É Oe facto um orgulho para

mim e para o executivo que lidero e para todos os nossos fregueses a escolha nesta

freguesia. Mas se é um orgulho, também sentimos que a escolha é igualmente justa e

legítima, porque somos a maior freguesia do concelho em população e em número de

eleitores, porque somos uma freguesia dinâmica e pró eficiente, porque somos a freguesia

com maior desenvolvimento económico e social do Funchal, porque somos a mais

cosmopolita freguesia do concelho, porque é aquí que se reúne a maior quantidade de

entidades empregadoras, porque somos e nos queremos afirmar cada vez mais como a

freguesia onde a democracia participativa e a política de proximidade são uma realidade.

Assim, sejam bem-vindos a esta bela freguesia e expresso aqui os nossos votos de que os

trabalhos decorram com eficácia e qualidade argumentativa, debate genuíno e autêntico,

mas honesto, sereno e elevado em prol de todos os munícipes do Funchal. Consigamos

todos continuar a honrar os cargos para os quais os nossos cidadãos nos elegeram. Ao
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nível municipal inicia-se hoje o cumprimento de mais uma das promessas que deixamos,

outros permitem que as suas palavras as levem o vento. Ao nível da nossa freguesia

também assumimos a proximidade aos nossos fregueses como uma das nossas

prioridades políticas. Por tudo isto, é com enorme prazer que aqui vos recebo hoje e

obrigado pela escolha. Estejam certos que não poderiam ter feito melhor escolha. Obrigado

e continuação de um bom trabalho e sejam bem-vindos à freguesia de São Martinho." -----

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

abrÍu a sessão, dando conhecimento do seguinte expediente

1. PEDTDOS DE SUBSTTTUTÇÃO:

1.1. 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 Tânia Filipa Rodrigues Abreu

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

ausência, sendo substituída, por Tânia Sofia Andrade Gonçalves Caetano.

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

substituído, por José Manuel Domingos Sebastião.

í.3. Rubina Vanessa da Silva Rebelo, eleita pelo PDR, comunicou a sua ausência não

sendo substituída, por impossibilidade também de José Rodolfo de Sousa Alves e único

suplente daquele Partido

í.4. Luís Filipe de Sá Vieira, eleito pelo CHEGA, comunicou a sua ausência, sendo

substituído por José Nelson Teixeira de Gouveia

1.5. William Joel dos Santos Figueira, eleito pelo PS, comunicou a sua ausência, sendo

substituído por José Júlio de Carvalho Gomes Curado.

2. AUSENCTA DE VEREADORES (AS):

2.1. Rúben Dinarte Silva Abreu, Vereador da Câmara Municipal do Funchal, comunicou a
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sua ausência por motivos profissionais.-*-----

3. SUSPENSÃO DE MANDATO:-_--

3.1. De acordo com o artigo 77o da Lei 169/99, a Senhora Vereadora Margarida Maria

Ferreira Diogo Dias Pocinho, eleita pela Coligação Funchal Sempre à Frente, indicada

pelo CDS-PP, comunicou a suspensão de mandato, pelo período de 120 dias, com efeitos

a partir do dia 7 de abril a 4 de agosto do corrente ano, sendo substituída por lsabel Cristina

Pereira da Costa Rodrigues

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

4.1. O Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal enviou um convite para a

Opereta "Livrai-nos da Peste", de Filipe Gouveia, que se realizou entre B e 13 de abril de

2022

4.2. A Liga dos Combatentes - Núcleo do Funchal em parceria com a Câmara Municipal do

Porto Moniz, enviaram um convite para a Cerimónia do 104o Aniversário da Batalha de La-

Lys; do 48o. Aniversário do Fim da Guerra do Ultramar e do Dia do Combatente, que se

realizou no dia 9 de abril de 2022

-.. De seguida, ao ser apresentada a Ata da Sessão Ordinária da Assembleia, que se

realizou no dia vinte e três de fevereiro de dois mile vinte e dois, a Senhora Deputada

Municipal Andreia Drumond Gaetano, do PS, interpelou a Mesa para manifestar que

houve um Deputado Municipal da Coligação Confiança, indicado pelo PDR, que pediu a

sua substituição e atendendo que foi esgotada pelo seguinte do seu partido que também

não poder comparecer, de acordo com a Lei no 169, as substituições numa coligação,

quando se esgotam, avançam para o partido seguinte. Por não terem tido conhecimento,

chamou a atenção que nessas situações deve ser feita a substituição pelo seguinte na lista

dos partidos da coligação

Manifestou ainda, que em relação à ata da sessão da Assembleia Municipal do dia vinte e
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três de fevereiro, que por não ter sído gravada devido a um problema técnico, foi-lhes

solicitado que enviassem as intervenções e declarações de voto para que constasse da

referida ata. Como tal, gostaria de saber se as mesmas já constam na ata que vai ser ali

colocada à votação

--- O Senhor Presidente da Assembleia lembrou que na primeira sessão daquela

Assembleia, foi-lhe comunicado que a Coligação Confiança tinha funcionado até às

eleições e que a partir daí a mesma deixava de existir.

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

sua dúvida, esclareceu que segundo o artigo 79o da Lei no 169, a substituição, em caso de

Coligação, ocorre pelo cidadão imediatamente a seguir do partido pelo qual havia sido

proposto, e no caso de ser esgotado o partido pelo qual foi proposto, avança no seguinte

da lista

-- O Senhor Presidente da Assembleia questionou se de facto existe neste momento

Coligação.

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

Coligação se extingue no dia das eleições, mas para efeitos de substituição no caso do

preenchimento de vagas existe a Leijá mencionada.-------

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

por saudar aquela primeira sessão descentralizada da Assembleia Municipal. Depois

esclareceu, estando a própria integrada numa Coligação, denominada CDU, que sendo

verdade que as Coligações se extinguem logo a seguir o ato eleitoral, em seu entender,

deveria de ter havido uma articulação dos partidos que tinham feito parte dessa mesma

Coligação, pelo que o PDR devia de ter comunicado ao Partido Socialista. Pois não

compete à Assembleia Municipal estar a falar com as Coligações, mas sim aos partidos
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Sobre a questão da ata, manifestou que nas sessenta e uma páginas da mesma,

resumidamente, está tudo o que se passou nessa Sessão

--- O Senhor Presidente da Assembleia disse que numa próxima Conferência de Líderes

aquela questão será abordada para melhor esclarecimento.

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Gaetano, do PS, perguntou se a

ata que vai ser colocada à votação já contém as intervenções daquele grupo municipal. --
-- O Senhor Presidente da Assembleia esclareceu que a funcionária que elabora a ata

introduziu as respetivas intervenções

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

recebido a ata com as intervenções introduzidas, e uma vez que a mesma já foi aprovada

em minuta na última sessão, propôs que a mesma seja votada na próxima sessão da

Assembleia Municipal para poder ter conhecímento do seu teor

--- O Senhor Presidente da Assembleia por ter conhecimento de que não há nada mais

a acrescentar na ata enviada e após a dispensa da leitura da mesma, colocou à votação a

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia, que se realizou no dia vinte e três de

fevereiro de dois mil e vinte e dois, que foi previamente distribuída a todos os Senhores

(as) Deputados (as), sendo aprovada por maioria com trinta e cinco votos a favor, sendo

vinte e cinco votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, seis votos do PS, um voto do

PAN, um voto do MPT, um voto da CDU, um voto do CHEGA e seis abstenções sendo três

do PS e três do BE

- DECLARAçAO DE VOTO:-------------

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

embora na ata que lhes foi distribuída ainda não constar as interuenções do seu grupo

municipal, votaram a favor no pressuposto daquilo que os serviços e o Senhor Presidente
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--- Passando ao PAOD - Período de antes da ordem do dia, o Senhor Presidente da

Assembleia deu a palavra ao Senhor Deputado Municipal Bruno Miguel Velosa de

Freitas Pimenta Macedo, da Goligação Funchal Sempre à Frente, começou por

parabenizar o Senhor Presidente da Assembleia pela descentralização que sempre

defendem naquele orgão munícipal, pois provou que quando à boa vontade e se trabalha

em conjunto com a Câmara Municipal é possível ir um pouco mais longe

Depois elucidou o que era o Funchal, a Câmara Municipal do Funchal e a ação da Junta de

Freguesia de São Martínho há seis meses atrás:

- Um Funchal com ruas sujas; lixo espalhado; água a correr a céu aberto onde se perdiam

7O% da água; caos no trânsito; estradas degradadas; pragas urbanas a céu aberto; uma

cidade abandonada; falta de apoio aos empresários e às famílias na altura difícil da

Pandemia; má gestão dos dossiês camarários como por exemplo a ETAR; uma mobilidade

deficiente; processos parados onde os investidores sentiam-se furiosos com a inércia que

era revelada

- Uma Câmara ainda minada por interesses pessoais e partidários em guerrilha permanente

com o mundo, com o governo ou com o que quer que fosse; uma Câmara que, embora com

mais receita e com mais carga fiscal sobre as famílias e as empresas, era a que tinha o

menor investimento de sempre; uma Câmara que já trucidara duas coligações sem

qualquer escrúpulo e sem qualquer pedido de desculpa; uma Câmara ferida pela

legitimidade de quem mentiu aos funchalenses em dois mil e dezassete, pois foi baseada

nessa mentira que houve uma eleição e que acabou por ferir de legitimidade de quem ficou;

uma Câmara sem grande obra para mostrar, com exceção dos apartamentos inaugurados

que tinham sido obra e projeto iniciado pelo pela governação do PSD; uma Câmara que

tinha apenas para mostrar alguns tapetes de alcatrão para disfarçar os remendos nas

estradas; uma Câmara onde havia imenso descontentamento com e nos funcionários; uma
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Câmara mergulhada em processos e em guerras com toda a gente à procura de "bodes

expiatórios" fáceis; uma Câmara que fez do IRS dos munícipes uma espécie de vingança

infantil, não comunicando à Autoridade Tributária aquilo que devia de ter participado e por

isso, atualmente, os funchalenses têm menos três milhões de euros; uma Câmara que já

falira uma empresa municipal para garantir lugares a socialistas, onde administradores

recebiam para não trabalhar e onde chegou a existir salários em atraso; uma Câmara que

prometeu uma nova forma de fazer política, cujo significado era o grande momento das

celebrações do 25 de Abril, mas também era bom que o 25 de abril se fizesse cumprir

colocando em prática as deliberações ali tomadas, a concretização dos projetos dos

Orçamentos Participativos e o equilíbrio entre sexos na distribuição dos lugares políticos.-

- Uma Junta de Freguesia que conseguiu dilapidar duzentos mil euros I ano em passeios

sociais passeios sociais que eram definidos como viagens a Roma e a Veneza, cruzeiros

no Mediterrâneo ou viagens à Anatólia; uma Junta de Freguesia que se transforma numa

agência de viagens e num minimercado de distribuição de cabazes, onde o critério era

apenas a distribuição pura e simples.

Depois acrescentou que pelo que foi o passado de oito anos, é necessário agora tomar o

pulso à Casa, conhecer melhor os buracos que deixaram, as dívidas que ainda não foram

apuradas e os processos que ainda estão a decorrer. Assim, o Funchal Sempre à Frente

não está nem vai ficar parado, irá cumprir o programa que foi sufragado pela população e

não desistem das suas ideias e do seu rumo. Onde outros quiseram ver problemas vão ver

oportunidades. E sobre as perguntas que ainda estão por responder o tempo vai dar

respostas, porque é a este que cabe mostrar aquilo que foi feito de mau e aquilo que foi

feito de bem

Terminou com a mensagem de que estão ali com responsabilidade e com vontade de

trabalhar, pelo que vão mostrar ao povo do Funchal que é possível fazer melhor por aquela
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cidade efazer muito mais pelos seus munícipes.

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

Herlanda Maria Gouveia Amado, da GDU, que apresentou o seguinte

- Voto de Protesto - Pela decisão da Câmara do Funchal em não celebraÍ a Sessão

Solene do 25 de Abril: "Nos últimos 8 anos a Cidade do Funchal tem-se associado às

Comemorações que acontecem por todo o País, celebrando a Revolução dos Cravos e a

conquista da Liberdade do nosso País, através de uma Sessão Solene, onde todas as

forças partidárias com representatividade na Assembleia Municipal usavam da palavra.

lndependentemente das suas diferenças político-partidárias e ideologias, a verdade é que

nesta Sessão ficava vincado pelos vários quadrantes políticos a importância de continuar a

celebrar os valores de Abril

Sendo possível e desejável a dinamização de várias iniciativas que celebram a Revolução

dos Cravos, entre elas a realização das conferências ou debates e iniciativas culturais, visto

o papel que a música, a poesia e a cultura de um modo geral teve e tem na evocação desta

data Histórica, e tendo em conta os apelos feitos pelo Presidente da República aquando do

arranque das comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril, que se iniciaram em Março

do corrente ano e prosseguem até 2026, a verdade é que o Funchal não dá qualquer

importância aos apelos feitos e dá um mau exemplo, não celebrando em Sessão Solene o

25 de Abril. Em declarações no arranque destas celebrações a figura máxima do Estado

Português, afirmativa que esta ocasião "Não deve seruir para refazer a história, dela

apagando os que tiveram relevo e relevo diverso, respeitando essa diferença - porque

houve quem fivesse sofrido mais do que outros. Nâo deve seruir para afunilar o que deve

ser alargado, empobrecer o que deve ser eniquecido, alienar e excluir no que deve caber

na manifestação do povo porÍuguês.

Com esta recusa por parte do executivo camarário do PSD-CDS, em realizar a Sessão
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Solene, é branquear o que de pior teve a nossa História recente, é branquear o fascismo e

a ditadura que ensombrou o nosso País durante 48 anos.

Não celebrar condignamente o 25 de Abril, data em que os Portugueses conquistaram a

Liberdade é negar os valores conquistados em Abril, é negar o Poder Local Democrático,

é negar a Autonomia que a Madeira e os Açores viram reconhecidos em Abril

Lamentavelmente o Funchal não dignificará este ano, como deveria, o 48o aniversário do

25 de Abril, como tantos outros Municípios já o fazem. Todos deveríamos estar envolvidos

na comemoração de uma data tão importante para o nosso País e Região, sem esquecer

o papel fundamental do Poder Local nestas celebrações e evocação da memória coletiva

das conquistas, direitos e valores conquistados com o 25 de Abril

Assim, a Assembleia Municipal do Funchal, reunida em 27 de Abril de 2022, apresenta o

mais veemente protesto pela decisão do Executivo da Câmara Municipal em não celebrar

em Sessão Solene o 48. Aniversário da Revolução dos Cravos, bem como a falta de

iniciativa da Mesa da Assembleia Municipal, que podendo substituir-se à Câmara Municipal

na Evocação desta data Histórica para o País e para a Região, optou por acompanhar e

apoiar a Câmara Municipal nesta sua decisão, envergonhando todos os Munícipes

Funchalenses, quando por todo o País são dinamizadas iniciativas integradas nas várias

comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril de 1974;'

- Moção - Comemorar Abril, afirmar e valorizar o Poder Local Democrático: "Com o

25 de Abril revolveu-se a vida no País e, por isso mesmo, não há faceta ou pormenor que

o resumam - a revolução foi, no seu desabrochar imediato, uma explosão de liberdade, é

certo, mas que não perduraria se, de imediato nuns casos, noutros a breve trecho, não

imprimisse em todos os demais aspetos da vida a marca que lhe garantiu e garante

sustentação.

Às operações programadas e depois executadas, na madrugada, pelos Capitães de Abril
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(grupo de militares em que predominava a patente de capitão) e que desarmaram o regime

opressor, associou-se a manhã de ruas e praças de gente, pessoas que ali e então se

sentiram verdadeiramente cidadãos, com o poder efetivo de mudar o rumo do seu País. --

E, gritando, exprimiram livremente o que pensavam

Liberdade de pensamento e de expressão sim, mas também liberdade de organização e de

luta. Luta por mais pão, luta por saúde, educação, e justiça para todos. Com avanços e

recuos, melhores ou piores resultados, mas sempre em confronto com ideias e as práticas

do passado e quase sempre em rutura total com elas.

Assim, comemorar Abril exige afirmar o que a Revolução representa e expressa enquanto

processo libertador com profundas transformações na sociedade portuguesa e um dos mais

altos momentos da vida e da história do povo português e de Portugal

Comorações em que é imperativo não deixar submergir o que ela foi e representou na

avalanche interpretativa dos que lhe negam a sua natureza, alcance e caraterísticas

ímpares. Celebrar Abril e evidenciar o que foi o fascismo e combater o seu branqueamento,

é destacar a luta anto-fascista, pela liberdade e a democracia. Celebrar Abril é assimilar o

seu sentido transformador e revolucionário, não rasurar a memória coletiva que o envolve,

afirmar o caminho que o tornou possível, rejeitar as perversões e falsificações históricas,

denunciar os que o invocam para o amputar do seu sentido mais profundo, sublinhar o que

constitui hoje de valores e referências para um Portugal desenvolvido e soberano que

décadas de política de direita têm contrariado

Por mais que reescrevam, Abri foi uma revolução, não uma "evolução" ou "transição" entre

regimes, um momento e um processo de rutura com o regime fascista, o derrube do

fascismo e do que o suportava

Abril foi possível porque é fruto de uma longa resistência antifascista, de uma abnegada

dedicação à luta pela democracia e liberdade de comunistas e de outros democratas, de
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uma intensa luta de massas da classe operária, da juventude, do povo.

Comemorar Abril, é assinalar e afirmar o Poder Local Democrático como uma das suas

conquistas.

Abril foi e é um processo libertador desde logo ao desmantelar e substituir os centros de

poder em que a força e a ação do passado fascista assentavam.----------

Foi pela ação revolucionária e transformadora das populações que o aparelho fascista de

administração local foi substituído por orgãos de poder provisorios, legitimados pelas

populações, e, consequentemente, se desenhou um poder autónomo novo que veio a

merecer consagração na Constituição da República.

O Poder Local Democrático continua vivo e com energia bastante para resistir e se

regenerar se essa for a vontade dos que, nos sies órgãos, se dedícam à causa pública e

se souberem juntar-lhe as míl vontades dos cidadãos que representam.

A Assembleia Municipal do Funchal reunida a 27 de abril, delibera:--------

1. Saudaro 48o aniversário do 25 de Abril e o inestimável património de transformações

económicas, sociais, culturais e políticas que o materializam

2. Reafirmar o espírito de serviço público que, há 48 anos, animou aqueles que

tomaram nas suas mãos a condução das políticas locais a benefício das populações

e cuja ação deixou marca indelével no Poder Local;

3. Defender o Poder Local Democrático, a sua autonomia e capacidade de realização,

reafirmando Abril em cada dia de trabalho e de luta."-------------

- Proposta de Resolução - "TOMADA DE POSIçÃO SOBRE O PLANO ESTRATÉGICO

DA AGUA 2030 (PENSARP 2030 - Plano Estratégico para o Abastecimento de Água

e Gestão de Águas Residuais e Pluviais 2030)": "Está neste momento em processo de

consulta pública até ao dia 12 de maio, o projeto de Resolução do Conselho de Ministros

que aprova o PENSARP 2030.
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Este plano é de uma grande importância para o setor das águas e saneamento, pois

pretende definir os princípios e orientações deste setor para os próximos 10 anos. O

abastecimento de água e a gestão de águas residuais a que se pretende acrescentar agora

a componente das águas pluviais é de grande relevância para a vida quotidiana. Pelo que

representa do ponto de vista da criação de condições para a melhoria do bem-estar e das

populações, pelo elevado número de trabalhadores que envolve, pelos efeitos que provoca

a nívelda gestão de recursos hídricos, ainda mais significativo quando se vive um ambiente

de recorrente escassez. E, ainda, pelo elevado volume de rendimentos gerado a nível

nacional, no montante de 2,5 milhões de euros em 2O2O, tendo o investimento acumulado

entre 1993 e 2O2O sido de 13,2 mil milhões, perspetivando-se que nos próximos dez anos

o investimento previsível andará entre os 3,5 e os 6,6 mil milhões de euros.

lmporta por isso efetuar algumas considerações sobre o conteúdo, sobretudo em torno dos

seus aspetos mais marcantes

Debruçando-se o documento sobretudo a partir de 1993, não se pode esquecer o relevante

trabalho desenvolvido pelas autarquias locais na Região Autónoma da Madeira e na

generalidade do País, que na sequência da revolução de Abril, assumiram o abastecimento

de água e a construção de redes de esgotos, como prioridades da sua atuação, contando

muitas vezes com o trabalho voluntário das populações, o que se traduziu numa melhoria

substancial da qualidade de vida

As alterações verificadas a partir de 1993 tiveram como caraterística principal a procura da

captura e expropriação desta competência aos municípios com a separação entre a alta e

a baixa e a criação de sistemas multimunicipais, passando o Estado a assumir esta

competência, abrindo caminho à transformação deste setor num negócio, correndo-se

sempre o risco da sua privatização, que já esteve nas intenções de diversos governos e

que já aconteceu no setor da gestão dos resíduos urbanos
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A intervenção autárquica deve ser balízada, neste domínio, pelos seguintes princípios: ----

o A garantia da gestão publica da água em todos os seus níveis;

o O respeito pela autonomia local, tendo em conta o quadro constitucional e o quadro

de competências das autarquias locais, considerando-se aqui a dupla perspetiva de

ser cada município a deter a responsabilidade da gestão em baixa, devendo os

sistemas multimunicipais serem transformados em parcerias com titularidade

municipal;

. lmpedir a transformação da água num negócio, a pretexto duma pretensa atribuição

de valor ao recurso água com pretextos de natureza ambiental, mas

hipervalorizando a componente financeira;

o Garantir a acessibilidade económica e física dos utilizadores

E devendo assumir-se como prioridades da intervenção:----

o Assegurar a eficiência hídrica, sendo este o nó gordio que há que desatar no setor.

o Garantir a qualidade do serviço a prestar

il

O documento em consulta pública apresenta a nível da sua visão e objetivos estratégicos,

o top 3 dos objetivos extremamente importantes (de entre 4 objetivos globais e 20 objetivos

específicos), a saber: sustentabilidade económica e financeira; governo e estruturação do

setor (sustentabilidade estrutural do setor); e sustentabilidade infraestrutural. A eficiência

hídrica aparece mencionada em quarto lugar. Esta questão tem depois expressão nas

medidas e incentivos (no total 85), tendo sido também apresentado o top 15 das mesmas,

das quais sublinhamos as cinco primeiras: consolidação da política tarifária nas entidades

gestoras; melhoria do desempenho económico e financeiro das entidades gestoras; reforço

do compromisso dos diversos órgãos políticos; reforço do compromisso das entidades

gestoras de titularidade municipal; e reforço do compromisso do regulador de serviços. A
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reabilitação de infraestruturas surge em nono lugar e a redução de perdas de água nos

sistemas em décimo primeíro.

Pelo exposto está claramente indicado para onde pretendem que o setor das águas se deve

encaminhar, utilizando como documento orientador este Plano, que depois será cozido com

o que for determinado nos programas operacionais regionais de financiamento na medida

em que este setor transita dum programa operacional temático para programas regionais,

admitindo-se que a exemplo do que tem acontecido no quadro ainda em vigor, a ERSAR

desempenhe um papel de indicação de cumprimento de requisitos prévios, ou mesmo que

seja posteriores, associado a orientações diretas do governo embora se trate de uma

entidade independente. Governo que também pretende continuar com a discriminação no

acesso aos fundos, conforme já se leu nos trabalhos preparatórios do Portugal 2030, com

a indicação de que serão priorizadas as candidaturas de entidades associadas

No País de um modo geral e na Região e no concelho do Funchal, em particular, não existe

um problema de qualidade da água, pois os indicadores de água segura são os adequados.

O que se necessita é de desenvolver um caminho no sentido da eficiência hídrica e da

redução de perdas. E para isso é necessário mobilizar recursos financeiros dos diversos

instrumentos ao dispor, desde o Portugal 2030, o PRR, o Fundo Ambiental, o Orçamento

de Estado e os Orçamentos Municipais. Os programas regionais que vão acolher esta área

devem ser dotados dos montantes adequados para dar resposta às necessidades. Que

passam pela reabilitação de infraestruturas, pela criação de zonas de medição e controlo,

pela criação de zonas de controlo de pressão, pela deteção ativa de fugas e roturas e sua

resolução, pela substituição de contadores onde deviam ser privilegiados os digitais e ser

permitido o acesso aos fundos do PRR referentes à transição digital, e ainda por soluções

de organização e gestão que aumentem os níveis de água faturada. A prioridade não pode

nem deve ser a subida das tarifas ou o critério absurdo de colocar como elemento prioritário
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o nível de grau de cobertura de gastos, permitindo ainda por cima que possa haver margem

para a remuneração de capitais investidos por entidades públicas, quando a estas

incumbem prover este serviço à população e não obter lucros pela sua prestação. --:-*-
Tendo em conta o conteúdo do documento em apreciação, a Assembleia Municipal do

Funchal reunida em 27 de abril de 2022, entende tomar a seguinte posição

1. Emitir parecer globalmente desfavorável ao projeto PENSARP 2030 - Plano

Estratégico para o Abastecimento de Agua e Gestão de Águas Residuais e Pluviais

20.0, reclamando a sua revisão e a alteração das prioridades apresentadas, dando

mais enfoque no combate às perdas de água e na eficiência hídrica

2. O Plano tal como outros instrumentos para o setor, deve garantir a sua gestão

pública, e o acesso aos fundos comunitários sem qualquer discriminação ou

condições prévias.

3. Que sejam adotadas medidas de apoio aos municípios como entidades gestoras por

parte das entidades ligadas ao setor com destaque para a ERSAR e para a APA,

respeitando sempre a autonomía dos municípios com realce para as opções em

matéria tarifária e de forma de financiamento prevalecendo a regra das três fontes

(tarifas, subsídios de exploração e subsídios ao investimento)."-----

- INTERVENÇÃO:--

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

Sempre à Frente, relativamente ao Voto de Protesto apresentado pela CDU quanto à não

realização da sessão solene de celebração do 25 de abril deixou as seguintes notas: ------

- A primeira, também aplicada ao Voto apresentado pelo Partido Socialista sobre o mesmo

tema, é que, embora já soubessem existir partidos que se achavam proprietários do 25 de

Abril, a partir daquele dia ficaram, também, a saber que aquele sentimento de propriedade

permite que determinados partidos decidam como é que se deve celebrar o 25 de Abril. Por

18



LU

isso, considera absolutamente contraditório que no dia em que se celebra a liberdade, o

Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda queiram determinar como é

que o devem celebrar

- A segunda é que ao ouvir a Senhora Deputada Herlanda Amado, lhe pareceu estar a ouvir

a líder parlamentar do Partido Comunista na Assembleia da República a comentar um

discurso que se recusou a assistir, porque aquela também esteve ausente do debate que

ali decorreu no dia 25 de Abril

- A terceira nota foi para a Câmara do Funchal que em boa hora decidiu revolucionar a

forma como celebraram o 25 de Abril na cidade do Funchal, porque em vez de fazer uma

sessão com os discursos de sempre, ofereceu um debate extremamente interessante entre

várias gerações, no qual esteve presente

-- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o seguinte:--------

- Voto de Protesto - Pela decisão da Câmara do Funchal em não celebÍar a Sessão

Solene do 25 de Abril, apresentado pela CDU: não aprovado com vinte e seis votos

contra, sendo vinte e cinco votos da Coligação Funchal Sempre à Frente e um voto do

CHEGA. Mereceu ainda treze votos a favor, 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 as seguintes deputadas municipais: Jéssica

José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR.--

- Moção - Comemorar Abril, afirmar e valorizar o Poder Local Democrático,

apresentada pela CDU: aprovada por unanimidade com quarenta e um votos a favor,

sendo vinte e cinco votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, três

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

--- Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica
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José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR.--

Rebelo do PDR.--

- Proposta de Resolução - "ToMADA DE POSIçÃO SOBRE O PLANO ESTRATÉGICO

DA AGUA 2O3O (PENSARP 2030 - Plano Estratégico para o Abastecimento de Agua

e Gestão de Agua Residuais e Pluviais 2030)", apresentado pela CDU: não aprovada

com vinte e cinco votos contra da Coligação Funchal Sempre à Frente. Mereceu ainda

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

do MPT, um voto da CDU e uma abstenção do CHEGA.

-- Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica

José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

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

Maria Madalena Gaetano Sacramento Nunes, do PS, para apresentar o Voto de Pesar

pelo Falecimento de Eunice Muffoz, que se se transcreve: "Eunice Muõoz faleceu no dia

15 de abril de 2022. Tinha 93 anos. Nascida na Amareleja, no distrito de Beja, em 1928,

Eunice Mufroz completou, em novembro de 2021, 80 anos de carreira

Possuidora de um enorme talento, aliado a uma humildade que carateriza as pessoas mais

talentosas e geniais, exerceu o seu mister até há bem pouco tempo, não exigindo nunca

tratamento especial e incentivando sempre quem se aventurava no mundo do teatro. -----

O Grupo Munícipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal do Funchal tem a

consciência de que a vida e os prémios que Eunice Mufroz foi granjeando ao longo da sua

vida são impossíveis de transpor na totalidade para estas linhas. Preferimos lembrar a

humanidade e o talento que a caracterizava, sempre aliado ao sentido de enorme

responsabilidade e rigor que cada trabalho lhe exigia, fosse em cima de um palco ou frente

a câmaras de televisão ou de cinema
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"tive muita sorte", dizia em todas as entrevistas que deu ao longo da sua carreira. Depois

referia os mestres com quem aprendeu e, por fim, admitia o mérito de trabalhar, "trabalhar

muito" até conseguir alcançar todas as nuances pedidas pela personagem e pelo

encenador. E sublinhava: "Sempre me interessou mais o lado artístico do que o material,

queria interpretar grandes textos." Nunca conseguiu "dizer que não a um bom texto". (in

Diário de Notícias, 15 de abril de 2022). Ainda em 2021 contracenou com a neta Lídia

Mufioz, ma peça "A margem do tempo". Essa digressão terminou no Teatro Nacional D.

Maria ll, em Lisboa, a 28 de novembro, exatamente 80 anos após a sua estreia nas lides

desta arte

Tratada por Eunice, pelo público que a admirava, e por Senhora Dona Eunice, pelas

pessoas do teatro com quem trabalhava, reuniu consensos ao longo da sua carreira e da

sua vida

O público da Madeira e do Funchal teve oportunidade de apreciar o seu talento em várias

alturas. A última vez que pisou o palco do Teatro Municipal Baltazar Dias foi em dezembro

de 2001, com a peça "A Casa do Lago". Para recordar essa ligação, em 2017, o camarim

da prima dona do Baltazar Dias ganhou o seu nome. Na altura, não podia viajar de avião,

mas veio o seu filho Antonio Muõoz para a representar na cerimónia, a par do envio de uma

carta que ainda hoje poder ser vista nesse camarim, inspirando atrizes e atores que por lá

passam

O Grupo Municipal do Partido Socialista lamenta profundamente o falecimento de Eunice

Mufroz e presta à sua família as mais sinceras condolências. Contudo, aproveita este

momento para recordar com alegria esta Diva portuguesa que soube honrar a vida que lhe

coube, com enorme talento e profissionalismo, ficando a Cultura portuguesa a dever-lhe um

eterno aplauso prolongado e de pé

Há pessoas que não sendo imortais efetivamente nunca morrem e nunca serão esquecidas
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Eunice Mufroz fazparte desse grupo restrito de pessoas notáveis

Até sempre, Eunice, o Funchal não a esquecerá!"-----------

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, apresentou os

seguintes votos

- Voto de Protesto pela não realização de uma Assembleia Municipal comemorativa

do 25 de Abril: "O 25 de abril celebra e exorta os valores da liberdade, da democracia, da

pluralidade, do respeito

A Revolução de Abril aconteceu para pôr termo a 48 anos de ditadura, que empobreceram

e amordaçaram o país. Assinalar a democracia e a liberdade deve constituir-se, assim,

como motivo de celebração, funcionado simultaneamente com o não esquecimento da

realidade vivida antes de 1974.-

O dia 25 de abril de 74 foi um marco político, não se queira destruir isso, porque não há

"nada mais político do que a Liberdade" como escreveu o nosso colega deputado municipal

Jose Júlio Curado. E é uma data fundamental para os partidos, porque os partidos que são

as únicas associações que concorrem para a organização e para a expressão da vontade

popular, "E não pode haver Liberdade quando não se dá a palavra a quem o povo elegeu

para falar em seu nome." Novamente citando o Júlio Curado

Hoje e nestes últimos 48 anos, pelo menos a nível nacional, comemora-se o 25 de abril

exatamente por questões políticas

Em 2014, pela primeira vez na história desta cidade, e durante 8 anos, todos os partidos

tiveram direito a usar a palavra numa sessão pública comemorativa do 25 de abril.-----
Até 2014 nunca os partidos tinham tido voz ou participado nas comemorações do 25 de

abril. Sempre se tentou apagar esta data que é indiscutivelmente, pata todos, a razão da

nossa existência, enquanto eleitos locais.

E os partidos políticos fazem parte integrante da democracia, pois representam diferentes
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visões da população, que os elegeu, para cumprirem os programas a que se propuseram.

Não criar uma oportunidade para que os diferentes partidos, representantes da pluralidade

ideológica, possam usar da palavra e intervir politicamente neste dia, é uma atitude típica

das ditaduras, que usam todos os meios ao seu alcance para memorizar a diversidade de

pensamento, argumentando com a necessidade de distanciamento de conotações político-

partidárias. não dar a palavra aos diferentes paúidos políticos, escolhidos pela população

do Funchal, constitui um enorme retrocesso democrático e atentatório dos valores

constitucio nalmente consag rados. ---------

As comemorações que foram feitas e bem teriam de ter sido feitas em simultâneo com uma

sessão solene onde todos os partidos tivessem a oportunidade de se expressar e de o

fazerem em nome de quem os elegeu. Foi lamentável de foi um retrocesso na nossa

história.

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

Funchal reunida em sessão do dia 27 de abril de 2022, aprove um voto de protesto à

Câmara Municipal do Funchal e à Assembleia Municipal do Funchal por,

concomitantemente com as outras formas de celebração, não se ter organizado uma

sessão comemorativa dos 48 anos do 25 de abril, que permitisse aos e às eleitas nesta

Assembleia Municipal usar da palavra com uma intervenção política nesse dia, em que se

celebra a democracia e a liberdade."

- Voto de Saudação - 25 de Abril: "Este ano celebra-se o 48o (quadragésimo oitavo)

aniversário da Revolução ocorrida no dia 25 de abril de 1974. Uma comemoração dos

valores da Liberdade, lgualdade e Fraternidade, bem presentes na Revolução de Abril, na

prática democrática que se lhe seguiu com a eleição da Assembleia Constituinte e na

consagração de um texto constitucional, resultante do consenso maioritário da sociedade

de então
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Uma revolução que pôs termo a 48 anos de ditadura e que permitiu que no ano seguinte

decorressem as primeiras eleições livres e democráticas por sufrágio universal e direto em

Portugal (as eleições para a Assembleia Constituinte) e dois anos depois, a 2 de abril de

1976, fosse aprovada a Constituição da República Portuguesa de 76, que se mantém em

vigor nos dias de hoje

Este ano, o dia24 de março marcou o momento em que a democracia ultrapassou os anos

da ditadura, assinalando também o início das comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de

Abril

Foi na Constituição de 1976 que as Autarquias Locais foram proclamadas como um centro

de Poder - o Poder Local, e reconhecidas como entidades autónomas do Estado. Os

conceitos de "autarquia local" e de "autonomia" passaram a ser, desse modo,

indissociáveis, coexistíndo numa relação de interdependência

lgualmente na sequência do 25 de abril de 74 consagrou-se de forma clara o papel das

autonomias regionais, conferindo-lhes expressão democrática e permitindo às populações

assumirem a gestão dos seus interesses próprios

Nesta Constituição ficaram bem marcados os valores de Abril

i. Da Liberdade, com a consagração de um vasto leque de direitos, liberdades

e garantias, que vão das garantias em processo criminal à liberdade de

expressão, de associação, de imprensa e de participação política;---------

ii. Da lgualdade e de um conjunto de direitos económicos, sociais e culturais,

visando fornecer diretivas vinculativas para a ação do Estado, no sentido de

promover a igualdade dos cidadãos no acesso ao trabalho e consagrando

direitos sociais conquistados num amplo e intenso processo de luta popular;

iii. Da Fraternidade, ao estabelecer o princípio da lgualdade entre Estados e da

solução pacífica de conflitos internacionais, ao instituir a igualdade genérica.
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iv. de direitos entre nacionais e estrangeiros ou, no plano interno, ao estabelecer

regras de progressividade fiscal, fazendo dos impostos um meio para a

redução das desigualdades, bem como na solidariedade com os territórios

periféricos e insulares da República, visando eliminar assimetrias. --------------

O 25 de abril veio assim consagrar a democracia, instituir princípios, direitos e garantias

das cidadãs e dos cidadãos e pôr termo ao autoritarismo e à ditadura

Pelo exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista tem a honra de propor que esta

Assembleia, reunida em sessão ordinária do dia 27 de abril de 2022, aprove

1. Saudar os 48 anos da Revolução do 25 de Abril de 1974 e o fim de um regime

autoritário e opressor que tantas e tantos condenou ao ostracismo, à miséria, à

opressão e à emígração.

2. Saudar os 47 anos das eleições para a Assembleia Constituinte, naquela que foi a

primeira eleição por sufrágio universal e direto, em condições democráticas em

Portugal

3. Saudar os 46 anos de vigência da Constituição da República Portuguesa de 1976 e

o seu papel na garantia dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos e das

cidadãs portuguesas, bem como a consagração democrática das autarquias locais.

4. Saudar o marco ocorrido este ano no dia 24 de março em que a democracia

ultrapassou os anos da ditadura e tiveram início, também, as comemorações oficiais

dos 50 anos do 25 de Abril."-

O Senhor Deputado Municipal José Manuel Domingos Sebastião, do PS,

apresentou o Voto de Solidariedade Gom o Povo Ucraniano que se transcreve: "O Povo

Ucraniano está a ser alvo de uma invasão atroz e bárbara por parte da Rússia, ofensiva

que se iniciou no dia 24 de fevereiro deste ano, ceifando milhares de vidas inocentes,

transformando milhões de outras, pessoas que atá ao dia 23 de fevereiro viviam como nós,
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o que torna ainda mais doloroso para nós europeus, por estarmos a assistir à repetição

daquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial

O massacre de Bucha e de outras cidades é de uma violêncía gratuita e atroz, expõe o pior

que o ser humano é capaz, tal como a guerra que continua no terreno, com a única razão

conhecida que á a da anexação de territórios da antiga União Soviética, o que em pleno

século XXI não se admite nem tem qualquer razão de ser.

Pelo exposto, o Grupo Municipal do Partido Socialista tem a honra de propor que esta

Assembleia, reunida em sessão ordinária do dia 27 de abril de 2022, manifeste toda a sua

solidariedade para com o provo ucraniano, que sofre com esta invasão do seu país e aprove

o presente voto de solidariedade."--------

-- O Senhor Deputado Municipal Sérgio Juvenal Jesus Abreu, do PS, apresentou a

seguinte Proposta de Resolução: "Era verdadeiramente a minha intenção salvar toda

aquela gente." Esta frase é elucidativa da postura de Aristides de Sousa Mendes, diplomata

Português que, durante a ll Guerra Mundial (1939-1945), salvou mais de 30 mil vidas

humanas da perseguição feroz dos nazis, o que é considerado como a maior atuação de

salvamento levada a cabo por uma pessoa singular na nossa história ate hoje

Aristides de Sousa Mendes nasceu a 19 de julho de 1885, no concelho de Carregado do

Sal, licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, mudando-se para Lisboa em

1907

Aristides enveredou pela carreira diplomática, ocupando diversas delegações consulares

pelo mundo

O seu desempenho como diplomata mereceu do rei Leopoldo ll da Bélgica a atribuição da

condecoração como oficial da Ordem de Leopoldo e, mais tarde, a de comendador da

Ordem da Coroa, quando foi cônsul-geral em Antuérpia, função que desempenhou com

muito empenho e dedicação
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O ditador Salazar nomeou-o cônsul em Bordéus, França, em 1938, nas vésperas do inicio

da ll Guerra Mundial. Portugal era então uma nação alegadamente neutra

Durante este período os diplomatas portugueses na Europa receberam indicações através

de um documento intitulado "Circular 14", que ordenava a suspensão de vistos aos

refugiados até aprovação, incluindo de forma clara os judeus, russos e apátridas. -----------

A referida circular prévia que para emissão de vistos a judeus, polacos, russos, apátridas e

outros que eram perseguidos pelo regime nazi, fosse necessário pedir aprovação da polícia

política que durante o Estado Novo encarregou-se de assegurar a manutenção no poder

do ditador, mesmo que isso implicasse censurar, torturar e matar

Já em junho de 1940, Aristides de Sousa Mendes tomou a corajosa decisão de emitir vistos

sem distinção de "raça ou religião".

Recorde-se que neste período Espanha negou vistos aos refugiados.

Por sua vez, Aristides Sousa Mendes desenvolveu todos os esforços para a emissão,

contrariando ordens diretas do ditador Salazar, dirigindo-se a outras cidades, como

Bayonne e Hendaye, onde os consulados tinham acatado a suspensão de vistos, no sentido

de acudir a pretensão dos refugiados

Em pormenor não se sabe quantos vistos foram emitidos por indicação de Aristides Sousa

Mendes, que certamente não terá ficado surpreendido quando recebeu a ordem de Salazar

para regressar a Lisboa.---

A atitude do diplomata português teve várias consequências: foi demitido da função de

Cônsul, despromovido e condenado a um ano de inatividade, terminando na sua

aposentação.

Com o salário penhorado, Aristides de Sousa Mendes passou inúmeras dificuldades, tendo

inclusivamente precisado de regressar à sua casa de família, que nos últimos rheses de

1940 se tornara refúgio de alguns que foram salvos com vistos emitidos pelo cônsul. ------
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Perseguido pela ditadura, Aristides de Sousa Mendes viu inclusivamente como toda a sua

família enfrentou duras dificuldades, chegado a afirmar: "Nós também, nós somos

refugiado".

Os filhos do diplomata emigraram para o Canadá e Estados Unidos com a ajuda da

Comunidade Judaica lnternacional, tendo antes a família frequentado a cantina desta

organização.

Um dos primeiros reconhecimentos dos seus atos, isto é, da emissão de vistos sem

autorização do Governo dirigido por Antónío Oliveira Salazar, aconteceu cerca de doze

anos após a morte.--

Só em 1966, no memorial do Holocausto em Jerusalém, Yad Vashem lhe prestou

homenagem e lhe atribuiu o título de "Justo Entre as Nações".

Recebeu, assim, a título póstumo, a 15 de novembro de 1986, o grau de Oficial da Ordem

da Liberdade. --:--
Desta forma, o então Presidente da República Portuguesa, Mário Soares, reabilitou

Aristides de Sousa Mendes e a sua família recebeu as merecidas desculpas públicas. -----

Realizou-se, no ano seguinte, uma justa homenagem a nível nacional e, na década de 90,

restituíram-se os salários penhorados a Aristides Sousa Mendes

Em março de 1995 foi agraciado por Mário Soares com a Grã-Cruz da Ordem Militar de

Cristo

Foi ainda criado um prémio anual com o nome de Aristides Sousa Mendes pela Associação

Sindical dos Diplomatas Portugueses e, em 2016, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa

atribuiu-lhe a Ordem da Liberdade que se destina a distinguir serviços relevantes prestados

em defesa dos valores da Civilização, em prolda dignificação da Pessoa Humana e à causa

da Liberdade

Em conformidade com o Regimento da Assembleia Municipal do Funchal, alínea d), ponto
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2, arligo 40o, o Grupo Municipal do Partido Socialista vem por este meio propor que o

Município do Funchal preste uma justa homenagem a Aristides de Sousa Mendes,

construindo um busto e que seja colocado num local público da cidade

O Funchal ao longo da sua historia foi e e uma cidade cosmopolita que deve pugnar de

forma intransigente pela defesa dos valores civilizacionais da Liberdade, Tolerância e

Democracia, homenageando o antigo diplomata Aristides Sousa Mendes, que durante a ll

Guerra Mundial, salvou do regime nazi milhares de judeus e outros refugiados

Num período trágico da nossa história, marcada pela guerra e intolerância, importa recordar

e valorizar, com esta devida homenagem, quem com enormes sacrifícios pessoais, numa

época de ditadura, desenvolveu importantes esforços para salvar vidas, constituindo um

exemplo ínco ntornável d e verd adei ro H umanismo. " ---------

-- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o seguinte: -------

- Voto de Pesar pelo Falecimento de Eunice Muffoz, apresentado pelo PS, aprovado

por unanimidade com quarenta e um votos a favor, sendo vinte e cinco votos da Coligação

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

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

-- Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica

José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR.--

- Voto de Protesto pela não realização de uma Assembleia Municipal comemorativa

do 25 de Abril, apresentado pelo PS, não aprovado com vinte e seis votos contra, sendo

vinte e cinco votos da Coligação Funchal Sempre à Frente e um voto do CHEGA. Mereceu

ainda catorze votos a favor, sendo nove votos do PS, três votos do BE, um voto do MPT,

um voto da CDU e uma abstenção do PAN.

-- Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica
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José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR

- Voto de Saudação pelo dia 25 de Abril, apresentado pelo PS, aprovado por

unanimidade com quarenta e um votos a favor, sendo vinte e cinco votos da Coligação

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

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

-.- Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica

José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR

- Voto de Solidariedade com o Povo Ucraniano, apresentado pelo PS, aprovado por

unanimidade com quarenta e um votos a favor, sendo vinte e cinco votos da Coligação

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

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

-- Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica

José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR.--

- Proposta de Resolução - "Era verdadeiramente a minha intenção salvar toda aquela

gente", apresentado pelo PS, aprovada por unanimidade com quarenta e um votos a

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

três votos do BE, um voto do PAN, um voto do MPT, um voto da CDU e um voto do CHEGA.

--- Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica

José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR.-

- DECLARAçÃO DE VOTO:------------

-- O Senhor Deputado Municipal Joaquim José Batalha de Sousa, do PAN, declarou:
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"Aristides de Sousa Mendes é o tipo de pessoa que enquanto português verdadeiramente

me orgulha. Tenho a cerieza que a maioria das pessoas estará a pensar que se alguma

vez estivesse perante um dílema equivalente escolheria não olhar para o lado, e tomar a

decisão ética enfrentando as consequências, quando é tão mais fácil olhar, continuar e não

ligar. Aristides de Sousa Mendes nãoÍez isso, e nisso permitam-me dizer que felizmente

poucos de nós são confrontados na vida com real dilema, não sou nenhum pessimista

antropológico, antes pelo contrário, mas tenho idade suficiente bem mais que razoável,

conhecimento história,para saberque são raras as pessoas que na hora decisiva face a

decisões concretas arriscam mesmo comprometer a sua segurança, a sua liberdade ou da

sua família, com o único propósito de ajudar os outros. Aristides de Sousa Mendes ao longo

da história foí uma dessas pessoas, por isso mesmo engradece esta Assembleia este voto

que é aqui proposto e aprovado por unanimidade. Bem hajam."

-- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Deputado Municipal

Valter Freitas Rodrigues, do MPT, para apresentar o seguinte:

- Voto de Saudação - O Dia lnternacional da Felicidade é comemorado a 20 de março:

"Este dia visa promover a promover a felicidade das pessoas e mostrar como esse

sentimento é fundamental para o bem-estar das nações. Foi em 2013 que se comemorou

pela primeiravez o Dia Internacional da Felicidade

Origem do dia

A criação do Dia lnternacional da Felicidade surge por sugestão do Butão, um pequeno

reino budista localizado nos Himalaias que adota como estatística oficial a "Felicidade

Nacional bruta" em vez do Produto lnterno Bruto (PlB)

Em 2012, a proposta foi aprovada por unanimidade pelos 193 estados-membros da ONU

(Organização das Nações Unidas), defendendo que a busca pela felicidade é um objetivo

humano fundamental
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I mportância da felicidade ----
Todas as pessoas procuram a felicidade. Os psicologos salientam a importância da

felicidade na vida das pessoas e a necessidade destas se conhecerem a si mesmas para

conseguirem alcançar o bem-estar desejado. Assim, a felicidade relaciona-se não só com

a personalidade, mas também com a disposição e a forma de estar das pessoas. -----------

Da mesma forma, alguns governos encaram a felicidade da população como um indicador

económico.

FeÍicidade em Portugal-------

Estudos revelam que Portugal é um dos países mais infelizes da Europa. Numa escala de

0 a 10, Portugal apresenta uma avaliação media de felicidade de 5,1

Portugal é até o terceiro país europeu com maior uso de antidepressivos

O Grupo Municipal do Partido da Terra - MPT propõe qua a Assembleia Municipal do

Funchal, na sua Sessão Plenária de 27 de abril de 2022, ao abrigo do artigo 25o, ponto 2,

alínea j) do Anexo I da Lei no 7512013, de 12 de setembro e do artigo 30, no 3 da Lei l-

4t,2020, de 19 de março, delibere o seu Voto de Saudação a todos os portugueses que

sejam felizes e recomenda à Câmara MunicÍpal do Funchal o incremento de medidas que

melhorem o índice de felicidade no município."

- Voto de Saudação - 25 de Abril e 48 anos depois: "O Movimento das Forças Armadas

(MFA) derrubou o regime de ditadura na madrugada 25 de Abril de 1974; regime que

durante 48 anos reprimiu e tiranizou a nossa nação. Agora, 48 anos depois, a Democracia,

a Cidadania e a Liberdade não estão efetivadas: o poder executivo continua a não satisfazer

os pedidos de acesso a documentos a representantes do povo... quanto mais ao cidadão

comum. Aqui na Região continuamos sem ter a liberdade de falar

O MPT defende a Democracia, a Cidadania e a Liberdade pelo que manifesta neste dia a

sua aspiração de efetivar estes belos ideais, e com o seu trabalho apoia-os.
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O povo continua a não ser respeitado, e as suas opiniões são deitadas no lixo. O caso mais

flagrante é nas consultas públicas de estudos de impacto ambiental. Agora, alguns até

defendem que so uns quantos a quem e dada a oportunidade de tirarem uns cursozitos de

doutrinação política é que devem ser decisores políticos. Obviamente, que esses cursos só

serão dados a cidadãos merecedores, de acordo com o poder instituído. Serão uns

apparatchicks. O MPT é veementemente contra esta posição, antes pelo contrário defende

que os diretores regionais sejam escolhidos por concurso público, ao invés de serem

escolhidos por livre nomeação do Governo Regional.

A Democracia, a Cidadania e a Liberdade não são dados adquiridos, antes pelo contrário

são batalhas sistematicamente combatidas pois os déspotas não desistem

A Batalha da verdadeira democracia Participativa está a ser perdida na Região pois uns

detêm todos os poderes incluindo, o político, económico e o quarto poder: a comunicação

social

O povo, inerte, acompanha a mudança, a espera de melhores dias, o Povo quer acreditar,

mas de ano para ano acredita menos: basta ver os níveis de abstenção e o descrédito dos

políticos

O ato libertador dos capitães de Abril está a perder-se nos gabinetes e corredores da

democracia. O MPT insta todos a combater pela Democracia, a Cidadania e a Liberdade.

Viva a Revolução, Viva aos militares de abril, Viva o povo, Viva Portugal

O Grupo Municipal do Partido - MPT propõe que a Assembleia Municipal do Funchal, na

sua Sessão Plenária de 27 de abril de 2022, ao abrigo do artigo 25o, ponto 2, alínea j) do

Anexo I da Lei no 75t2013, de 12 de setembro e do artigo 3o, no 3 da Lei l-Al2O2O, de 19 de

março, delibere o seu Voto de Saudação aos militares de abril que abriram caminho à

Democracia e liberdade aos cidadãos, especialmente aos anónimos, que perseveram para

que a Democracia plena seja atingida."--------

(,, '
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- Voto de Pesar pelos civis Massacrados na Gidade Ucraniana de Bucha: "Há agora

um novo nome que se destaca na campanha de atrocidades perpetradas pelas forças

militares Russas na Ucrânia

As tropas russas chegaram a esta localidade de Bucha, a noroeste de Kiev, nos primeiros

dias da invasão e aí permaneceram até ao passado dia 30 de março, quando Moscovo

anunciou ou seus planos de retirar e concentrar as suas tropas no leste da Ucrânia

Com a partida das tropas russas dessa localidade, o Exército ucraniano retomou o controle

da zona e juntamente com a imprensa internacional, testemunharam crimes bárbaros

contra civis, a imprensa internacional testemunharam cadáveres espalhados pelas ruas

com sinais de tortura, muitos deles com as mãos atadas atrás das costas, valas comuns,

tanques destruídos e abandonados.

A estas imagens que nos chocam e horrorizam, agora juntam-se os relatos dos que

sobreviveram e podem testemunhar as execuções em massa, as torturas e as violações

cometidas pelas tropas invasoras russas

lndependentemente de a memória não deixar apagar estes crimes bárbaros, o Tribunal

Penal Internacional, tem de investigar e punir com celeridade quem executou estes crimes.

O Grupo Municipal do Partido - MPT propõe que a Assembleia Municipal do Funchal, na

sua Sessão Plenária, manifeste o seu profundo pesar pelas vítimas destas atrocidades

inimagináveis na Europa do século XXl, guardando um minuto de silêncio em sua memória."

- Voto de Saudação - O Dia Mundial da Terra: "O Dia Mundial da Terra, celebra-se todos

os anos no dia 22 de abril em mais de 190 países. Neste dia milhões de pessoas assumem

o seu "compromisso com a proteção e a necessidade de preseruar os recursos naturais, o

ambiente e a susÍentabilidade da Terra"

Em comunicado, a ONU refere que "as alterações climáticas representam o maior desafio

para o futuro da humanidade e para os sisfemas doas quais depende a vida e que tronam
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o nosso planeta habitável."

Dados recentes da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), indicam

que mais de 28 mil espécies estão ameaçadas de extinção: 40% são anfíbios, 3.37o são

corais de recifes, 25o/o de mamíferos e 14o/o de aves. Portugal encontra-se nos primeiros

lugares entre os países europeus com mais espécies em risco de extinção. As plantas

continuam a ser o grupo com o número mais elevado em risco, mas também há moluscos,

mamíferos e anfíbios em perigo

Do ponto de vista político, as celebrações deste dia serão também assinaladas pela

realização da cimeira climática promovida pela Administração do Presidente dos Estados

Unidos da América, Joe Biden. "Um dia Mundial da Terra com impacto positivo global no

futuro sustentável do planeta", é o objetivo desta cimeira'que junta vários líderes mundiais.

Citando o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, "a recuperação da pandemia de

COVID-1? oferece uma oportunidade para o mundo escolher um caminho mais limpo,

ecologico e su stentávef'

Dia Mundial da Terra - Quando surgiu e porquê?

As comemorações do Dia da Terra tiveram lugar pela primeiravez nos Estados Unidos, no

dia22 de abril de 1970, promovidas pelo senador americano Gaylord Nelson (1916-2005),

que organizou um fórum ambiental que envolveu cerca de 20 milhões de participantes.----

A organização deste evento foi uma resposta ativa sobre os problemas ambientais como a

poluição, principalmente devido aos derrames de petróleo

O que podemos fazer pelo nosso planeta?

Mudar o mundo depende de cada um de nós! Por isso, o Dia Mundial da Terra é dedicado

à consciência, mas também a pequenos gestos que podemos fazer para tornar o planeta

ambientalmente mais sustentável

Opções sustentáveis para melhorar a nossa pegada ecológica:
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1. Reduzir o consumo de bens alimentares, roupa e energia;

2. Evitar desperdício;

3. Reutilizar tudo o que for possível;

4. Reciclar;--

5. Aderir à compostagem;

6. Optar por lâmpadas LED;

7. Evitar materiais plásticos;

8. Utilizar transportes públicos ou até mesmo optar por veículos não poluentes, como

por exemplo a bicicleta

Pata terminar fica um pensamento

O mundo não nos pertence, nós é que pertencemos a este mundo

O Grupo Municipal do Partido - MPT propõe que a Assembleia Municipal do Funchal, na

sua Sessão Plenária de 27 de abril de 2022, ao abrigo do artigo 25o, ponto 2, alínea j) do

Anexo I da Lei no 7512013, de 12 de setembro e do artigo 3o, ro 3 da Lei l-A2020, de 19 de

março, delibere o seu Voto de Saudação pelo Dia Mundial da Terra que é de todos Nós e

recomenda à Câmara Municipal do Funchal o incremento de medidas participativas para

celebrar o dia da Terra que envolvam funchalenses e partidos políticos."

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou os votos agora apresentados à votação:-

- Voto de Saudação - O Dia lnternacional da Felicidade é comemorado a 20 de março,

apresentado pelo MPT, aprovado por unanimidade com quarenta e um votos a favor,

sendo vinte e cinco votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, três

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

-- Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica

José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR.-
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- Voto de Saudação - 25 de Abril e 48 anos depois, apresentado pelo MPT, não

aprovado com vinte e seis votos contra, sendo vinte e cinco 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 MPT e um voto da CDU

--- Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica

José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR.--

- Voto de Pesar pelos civis massacrados na cidade ucraniana de Bucha, apresentado

pelo MPT, aprovado por unanimidade com quarenta e um votos a favor, sendo vinte e

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

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

-- Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica

José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR.--

- Voto de Saudação - o Dia Mundial da Terra, apresentado pelo MPT, aprovado por

unanimidade com quarenta e um votos a favor, sendo vinte e cinco votos da Coligação

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

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

-- Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica

José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR.--

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

RaquelJoão Martins da Silva, da Coligação Funchal Sempre à Frente, para apresentar

o Voto de Solidariedade para com a Ucrânia e com todo o povo ucraniano: "Desde 24

de fevereiro de 2022, o mundo assiste à barbárie que a Rússia tem infligido na Ucrânia e
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nos ucrantanos.

As imagens são aterradoras. Centenas de civis capturados e mortos, relatos de violações,

tortura e pilhagens, milhares de famílias em fuga, ou até cidades completamente destruídas

ilustram parte do terror massivo perpetrado por Putin naquele país

Mundo fora, muitos são aqueles que têm condenado esta ação russa, com enfoque para

as instituições europeias.

O Conselho da União Europeia, por exemplo, adotou uma série de sanções contra a Rússia,

que inclui sanções individuais seletivas, sanções económicas e financeiras e restrições

comercrars.

O Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre a agressão russa contra a Ucrânia,

sublinhando que "a União Europeia e os seus Estados - Membros velarão por que os

autores de crimes de guerra e de violações dos direitos humanos, incluindo os que foram

cúmplices desses crimes através de propaganda, sejam chamados a responder pelos seus

atos" e instando, "por conseguinte, a UE e os seus Estados- Membros a cooperarem com

organismos internacionais para recolher provas, bem como apoiar e promover as

competências e as investigações do Tribunal Penal lnternacional em relação a qualquer

crime de guerra cometidos no território da Ucrânia desde 20 de fevereiro de 2014, a fim de

levar a julgamento Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko"

Neste âmbito, merece particulardestaque, também, a sessão especialda Assembleia Geral

das Nações Unidas que sublinhou "a firme condenação da comunidade internacional das

ações levadas a cabo em nome da Federação da Rússia contra a Ucrânia", promovendo

uma "proposta de adoção de uma resolução na qual se preconize a imposição de sanções

à Federação da Rússia enquanto Estado agressor''.

Os exemplos de Estados que têm defendido a soberania e a integridade territorial da

Ucrânia, com o principal intuito de pôr termo à atual agressão, que ameaça continuamente
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a estabilidade internacional, são inúmeros.

Portugal, à beira do 25 de abril, deu palco e voz ao Presidente ucraniano Zelenskiy que,

perante a Assembleia da República e perante os portugueses, apelou à ajuda internacional,

em última instancia, como forma de "garantir que todas as pessoas têm direito à felicidade

e à saudade"

Aliás, Zelenskiy declarou que o seu país tivera "duas revoluções, em 2004 e em 2014, que

conseguiram parar a ditadura na Ucrânia", lembrando, assim, aos portugueses o sentimento

comum da libertação de uma ditadura, reiterando que os lusos "sabem o que estamos a

sentir"

É, precisamente, na comunhão deste sentimento - de procura pela liberdade e pela paz -
que, perante este ataque massivo à Ucrânia e dias após as comemorações do 25 de abril

e do que ele nos trouxe, que esta Assembleia Municipal, aliás como outras Portugal fora,

se deve associar à condenação internacional à Rússia e, acima de tudo, mostrar a sua

solidariedade para com todos aqueles que têm sido atingidos pela guerra

E impreterível condenar e repudiar os inúmeros crimes de guerra que têm ocorrido em

Bucha, lrpin e outras localidades nos arredores de Kiev, e todos os que venham a ser

descobertos devido à invasão russa

É inequívoca a necessidade de apurar as devidas responsabilidades pelas instâncías

internacionais, como o Tribunal Penal lnternacional, sendo os responsáveis por tais crimes

processados e julgados. Sejam eles quem forem.

Da nossa cidade à beira-mar plantada, é imperativo apoiar quem está a lutar contra as

tropas russas não apenas pela independência e pela soberania, "mas pela nossa

sobrevivência, pelas nossas pessoas, pelos ucranianos, para que não sejam mortos,

torturados e violados, para que não sejam capturados pela Rússia"

Assim, nos termos regimentais aplicáveis, o Grupo Municipal Funchal Sempre à Frente
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condena a agressão russa contra a Ucrânia, relevando a sua solidariedade para com todos

aqueles que têm sido afetados pela guerra, nomeadamente os que foram obrigados a fugir

do seu país e apela, também, à prossecução dos esforços diplomáticos para pôr termo a

esta situação tendo como base o respeito pela soberania e integridade territorial da Ucrânia

e pelos princípios do Direito lnternacional."-------

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Voto de Solidariedade para

com a Ucrânia e com todo o povo ucraniano, apresentado pela Coligação Funchal

Sempre à Frente, aprovado por unanimidade com quarenta e um votos a favor, sendo

vinte e cinco votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, três votos do

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

-- Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica

José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR

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

Vasconcelos Gonçalves Duarte Soares Coelho, da Coligação Funchal Sempre à

Frente, para apresentar o Voto de Protesto pela irresponsabilidade do anterior

executivo da Câmara Municipal do Funchal que impediu os Funchalenses de

receberem o reembolso de IRS devido: "Este ano, os Funchalenses serão privados da

devolução da participação que a Autarquia do Funchaltem no imposto sobre o rendimento

das pessoas síngulares.

Na prática, os munícipes do Funchal vão receber menos dinheiro de reembolso, uma vez

que o anterior Executivo não cumpriu com a decisão da Assembleia Municipal para que

fosse devolvido aos funchalenses o IRS referente ao ano de 2O21 e que se reflete,

evidentemente, no reembolso de 2022.

Devido à imprudência da coligação "Confiança", que não comunicou a devolução de IRS à
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Autoridade Tributária, assiste-se, agora, à total ausência de devolução de verbas aos

munícipes naquilo que diz respeito à participação da autarquia

Apesar dos esforços e das deliberações aprovadas em sede de Assembleia Municipal, o

executivo anterior impediu o alívio fiscal de que os munícipes tanto precisam

lmporta reforçar que esta ação é da única e exclusiva responsabilidade da Autarquia, ou

seja, estava apenas dependente da decisão de submeter essa proposta à Assembleia

Municipal e, posteriormente, comunicar à Autoridade Tributária a possibilidade de reter ou

devolver às famílias residentes no concelho parte do IRS que lhes foi cobrado.

No entanto, em dezembro de 2021, ao contrário do que seria normal, e até seguindo a

tendência regional de alívio das medidas de restrição financeira imposta às famílias, a

Câmara Municipal do Funchal não só não submeteu à Assembleia Municipal o documento

que permitiria o alívio da carga fiscal imposta sobre os seus Munícipes, como não efetuou

qualquer comunicação à AT, impedindo que, face aos rendimentos de 2021, houvesse a

justa devolução em 2022

Desde 2014, o valorde IRS cobrado às famílias do Município e à disposição da Câmara

Municipal havia crescido exponencialmente, mas isso não foi razão suficiente para

beneficiar a população

Ainda que esteja garantida a justa devolução de cerca de três milhões de euros, em 2023,

por comunicação atempada, à AT, em dezembro de 2021, pela atual vereação, urge fazer

lembrar que a irresponsabilidade fiscal da extinta coligação "Confiança" impediu a

devolução de IRS este ano e, com isso, penalizou gravemente todos os que residem na

cidade do Funchal

Pelo exposto, nos termos regimentais aplicáveis, o Grupo Municipal Funchal Sempre à

Frente apresentou este voto de protesto pelo facto de os Funchalenses não receberem,

este ano, o reembolso de IRS devido pela Câmara Municipal do Funchal."
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- PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:------------

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

Senhora Deputada Municipal Vera Coelho se existia ou não a competência da devolução

de IRS aos munícipes, pelos executivos do PSD, antes de dois mil e catoze

--- A Senhora Deputada MunicipalVera Joana Vasconcelos Gonçalves DuaÉe Soares

Goelho, da Coligação Funchal Sempre à Frente, respondeu que quem vive do passado

é museu e aconselhou-o a estudar a Lei que foi aprovada em dois mil e treze antes de citar

determinadas questões.

- TNTERVENÇAO:

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

PS, recordou que no último mandato o PSD e o CDS-PP tinham maioria naquela

Assembleia Municipal, e pautaram toda a sua intervenção por boicotarem a ação do

Executivo sem se importarem minimamente com o prejuízo que podiam colocar aos

funchalenses. Talcomo em dezembro de dois mil e vinte, o Pacote Fiscal que contemplava

a devolução de dois e meio por cento, depois de ter sido aprovado na Câmara Municipal,

na Assembleia Municipal foi chumbado e em contrapartida fizeram uma proposta na

devolução de quatro por cento, sabendo que, e tendo sido devidamente alertados, o Pacote

Fiscal não pode ser uma proposta da Assembleia Municipal

Lembrou ainda que nunca os funchalenses tinham recebido antes a devolução do lRS e

que nos últimos oito anos, a receita da Derrama foi gerida pelos anteriores executivos

devolvendo e aplicando essa verba em diferentes áreas da Câmara Municipal, como por

exemplo, na área social, enquanto que o PSD nunca cobrou um único cêntimo da Derrama

às grandes empresas. Por isso, a razão de os funchalenses não beneficiarem da devolução

do IRS é por causa do sistemático boicote que o PSD fez no anterior mandato em que eram

marona.---
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- INTERPELAçAO A MESA

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

Funchal Sempre à Frente, interpelou a Mesa para pedir que fosse distribuída a ata da

Assembleia Municipal, da qual o Executivo liderado por Miguel Silva Gouveia recusou

colocar no Pacote Fiscal, a proposta apresentada pelo Grupo Municipal do PSD e que foi

aprovada para a devolução de quatro por cento de lRS.--

--- O Senhor PresÍdente da Assembleia colocou à votação o Voto de Protesto pela

irresponsabilidade do anterior executivo da Gâmara Municipal do Funchal que

impediu os Funchalenses de receberem o reembolso de IRS devido, apresentado pela

Coligação Funchal Sempre à Frente, sendo aprovado por maioria com vinte e cinco votos

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

nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um do MPT e duas abstenções sendo

uma da CDU e uma do CHEGA

-- Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica

José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR

- DECLARAçAO DE VOTO:------------

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

Sempre à Frente, declarou que o que aconteceu naquela Assembleia Municipal aquando

da discussão do Pacote Fiscal, é que o Senhor o Presidente da Câmara retirou da

Assembleia Municipal o documento que tinha aprovado em reunião de Câmara. Por isso,

observa um atrevimento quando a Senhora Deputada do Partido Socialista diz que a culpa

dos funchalenses não terem reembolso de IRS é da Derrama.

Como tal, considera importante que a ata dessa Assembleia seja distribuída aos Deputados

Municipais do Partido Socialista, para eles terem a noção da mentira que foi ali perpetrado.
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-- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Deputado Municipal

Fábio Dinarte Fernandes Costa Bastos, da Coligação Funchal Sempre à Frente, para

apresentar o Voto de Protesto pela ocultação de dívida perpetrada pelos anteriores

Executivos da Câmara Municipal do Funchal, que se traslada: "Foi tornado público que,

a 31 de dezembro de 2021, a Câmara Municipal do Funchal fechou as suas contas com um

prejuízo de 33,4 milhões de euros.

Apesar da propaganda em torno da redução da dívida, o que veio a saber-se, após a

auditoria realizada por uma empresa externa e internacional, é que, desde 2013, apenas

são registadas parte das faturas na conta corrente. Ou seja, para o restante montante não

existe qualquer registo, muito menos cabimento ou compromisso.

Se o caso não fosse descoberto, não existiria. Daí a aparente boa gestão financeira

Ora, não existindo provisões sobre os valores em causa, o que clara e inequivocamente se

percebe é que existe uma dívida que foi ocultada anos a fio, de forma deliberada

Entre 2013 e outubro de 2021, altura em que tomou posse a atual equipa camarária, mais

de 40% do valor total constante em fatura não foi contabilizado

Portanto se, na conta corrente, os valores em dívida não eram registados - somente

esquecidos em gavetas - o que sucede é que estes não eram considerados nas contas ou

nos orçamentos apresentados

Desta forma, nem a população nem esta Assembleia Municipal conseguiam ter

conhecimento dos exercícios financeiros em curso

Também não é possível, em qualquer eventualidade, usar-se como argumento a ação em

tribunal entre a CMF e ARM ou até os processos de execução fiscal em curso, porque,

independentemente dessas questões legais, todos os valores constantes em faturas devem

ser registados na já referida conta corrente

Por outro lado, é impossível contornar o facto do anterior Executivo ter dado como garantia
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de pagamento de execuções fiscais, o Quartel dos Bombeiros ou o Tribunal Judicial da

Comarca do Funchal

Ou seja, além de ocultar dezenas de milhões de euros das contas da autarquia, a equipa

anterior ainda usou património de todos os Funchalenses como garantia de processos

decorrentes da situação fiscal camarária

O panorama financeiro atual da Câmara Municipal do Funchal, por conta da descoberta

destes mais de 33 milhões de euros de dívida oculta, é deveras delicado, agravado por

estar em causa dinheiros públicos e património dos munícipes. Nesta equação, não está

em causa somente uma questão contabilística, mas, acima de tudo, o dano e a má gestão

da coisa pública

Em sede de Assembleia Municipal, órgão representativo de todos os Funchalenses e com

a competência fiscalizadora que lhe assiste, seria inevitável protestar-se contra esta

ocultação de dívida que vem lesar a vida da cidade e da sua população, revelando o

menosprezo, a incompetência e a má gestão de quem foi eleito para servir e não para

servir-se do Funchal

Pelo exposto, nos termos regimentais aplicáveis, o Grupo Municipal Funchal Sempre à

Frente apresenta este voto de protesto pela ocultação de dívida perpetrada pelos anteriores

Executivos da Câmara Municipal do Funchal, exortando para que sejam apuradas todas as

responsabílidades num exercício que lesou os interesses do Funchal e dos seus

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:---

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

Senhor Deputado Municipal Fábio Bastos se concordam com o aumento de tarifário

aplicado pela ARM

- INTERVENÇAO:-
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--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, manifestou o

seguinte: "A forma como este assunto tem sido tratado pelo executivo, lembra uma fábula

e uma conhecida expressão de que "A Montanha pariu um rato". Começaram por falar em

dívida oculta, dívida escondida, dívida dentro de gavetas, depois já ouvimos falar em faturas

não devolvidas, faturas dentro de capas e ainda faturas não contabilizadas, faturas não

reconhecidas.-------

Afinal são as faturas da ARM!! Pelos custos com as águas e resíduos do Funchal. Faturas

que bem conhece e que até deu ordens, face aos processos intentados pela Câmara no

Tribunal a contestar os aumentos dos tarifários, para serem emitidas em separado! A parte

sem aumento - que a Câmara reconhece e paga - e a parte referente ao aumento do

tarifário - que a Câmara impugnou/contestou em 2014 e efetivamente não paga porque

considera, e bem, que não deve pagar.-----------

Mas o que tem mais piada nesta novela rocambolesca, é que os senhores apesar desta

falácia, desta novela fabricada, também não pagam. Não PAGAM!! E já acumularam 3M de

dívida

E Senhor Presidente, tenho-lhe adizer que ontem esteve realmente muito mal na entrevista

que deu, até se engasgou tal era a dificuldade de manter a coerência. Mas realmente deve

ser difícil manter a coerência quando não se a tem.----

E que o Senhor tem o record de dívida na CMF que foi superior a 110 milhões de euros em

2012. Para poder pagar ordenados e fornecedores foi forçado a assinar um resgate PAEL

que impediu o município de contratar trabalhadores e obrigou a reduzir investimento. ----
E também na altura já não pagava, mas era pior, não pagava nada e não tinha nenhum

processo em tribunal contra o governo!"-----------

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Voto de Protesto pela

ocultação de dívida perpetrada pelos anteriores Executivos da Gâmara Municipal do
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Funchal, apresentado pela Coligação Funchal Sempre à Frente, sendo o mesmo

aprovado por maioria com vinte e cinco votos a favor da Coligação Funchal Sempre à

Frente. Mereceu aínda catoze votos contra, sendo nove votos do PS, três votos do BE, um

voto do PAN, um do MPT e duas abstenções sendo uma da CDU e uma do CHEGA. ------

--- Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica

José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR.-

--- O Senhor Presidente da Assembleia passando para os documentos do Bloco de

Esquerda informou que os mesmos entraram nos serviços administrativos fora do horário

previsto no Regimento, porém pela democracia e com alguma benevolência foram aceites.

Contudo, deixou esclarecido que qualquer que seja o partido, o mesmo não voltará a

acontecer

De seguida deu a palavra ao Senhor Deputado Municipal Egídio Paulo Caires

Fernandes, do BE, para apresentar o seguinte:

- Voto de Saudação ao 25 de Abril: "É tempo de celebrarmos o"25 DE ABRIL". Saudamos

o 48o aniversário da Revolução dos Cravos, que através da ação desencadeada pelos

Capitães de Abril, apoiada pelo Povo , fez ruir a ditadura fascista do Estado Novo, pôs fim

à PIDE, acabou com a censura, libertou os presos políticos e terminou com a guerra

colonial. A Revolução restituiu a todas e todos os Portugueses os direitos e liberdades

fundamentais

Devemos celebrar as conquistas da Liberdade e dos direitos fundamentais que foram

adquiridos, nomeadamente na saúde, com a criação do Serviço Nacional e Regional de

Saíde; na educação, que deu lugar à criação da Escola Pública; no direito à habitação e

nos direitos dos trabalhadores, dando lugar a uma maior dignidade para quem trabalha.---

Continuaremos a defender a Constituição da República, como um dos maiores legados do
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25 de Abril, onde estão consagradas muitas destas conquÍstas. Numa altura em que são

colocados em causa os direitos adquiridos com o 25 de Abril, devemos relembrar os

princípios constitucionais pelos quais lutámos e que alguns estão tão determinados em nos

roubar oufazer esquecer: que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais

perante a Lei; que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudÍcado, privado de

qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua,

territorio de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação

económica, condição social ou orientação sexual

Devemos defender o Estado Social e com ele o funcionamento dos serviços públicos, como

algo imprescindível para uma resposta eficaz a toda a população.

Defender Abril e garantir o reconhecimento e valorização dos salários e carreiras de todas

e todos os trabalhadores e estar na linha da frente pela luta contra a precaridade, na defesa

do emprego.

Para o Bloco de Esquerda, defender Abril é também vencer as crises económica e social,

recusando políticas de austeridade que tantas vidas destruíram num passado recente; é

cultivar os valores da democracia e do coletivo

Para recuperar a economia que sirva a todas e a todos os madeirenses e porto-santenses

por igual, são necessárias transformações estruturais, sem receio de desafiar os lobbies do

capital, dos "donos disto tudo", que são privilegiados pelos sucessivos governos do PSD-

M

São necessárias políticas que melhorem as condições de vida de todas e todos os

madeirenses e porto-santenses, que, cadavez mais, (sobre)vivem com salários e reformas

indignas para o custo de vida atual, e que continuam a ser esquecidos pelos sucessivos

governos PSD-M, para quem as empresas e os investidores, potenciais e futuros, têm a

porta aberta para todas as borlas fiscais e para o inesgotável erário público, enquanto o
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povo serve apenas para pagar a fatura

Assim, a Assembleia Municipal do Funchal reunida a 27 de Abril de 2022, ao abrigo do

artigo 9.o, n.o 2, alínea j) do Anexo I da Lei n.o 7512013, de 12 de Setembro e do artigo 3.o,

n.o 3 da Lei l-N2020, de 19 de Março, delibera

. Saudar os valores que Abril trouxe ao nosso país e à nossa região;

o Saudar todos os homens e todas as mulheres de coragem que, com a sua vida e o

seu corpo, enfrentaram o fascismo e as bombas e nunca deixaram de lutar pela

Liberdade e pela Democracia;

. Saudar todas e todos os madeirenses pela resiliência perante as adversidades que

as sucessivas crises económicas trouxeram às suas vidas: desde a crise da dívida

escondida pelo PSD-M superíor a 6 milhões de euros; à crise pandémica e agora a

crise energética que tem feito disparar os preços dos bens alimentares e a inflação."

- Voto de Saudação ao 1o de Maio: "No dia 1 de Maio de 1886, em Chicago, milhares de

trabalhadores saíram às ruas exigindo direitos laborais. Este dia é relembrado pelo slogan

que ficou a ecoar na história "Oito horas der trabalho, oito horas de lazer, e oito horas de

descanso", mas também pela trágica morte de vários ativistas, mortos pela repressão

policial que disparou cegamente sobre a multidão que exigia direitos e dignidade. Apesar

da repressão, os trabalhadores continuaram a luta, que viria a resultar, anos mais tarde,

em ganhos de direitos e de liberdade para a maioria da classe trabalhadora.

Em Portugal, 1 1o de Maio de 1974, realizado oito dias após o 25 de Abril, depois de

décadas de repressão do Estado Novo, foi uma explosão de democracia nas ruas do país

e marcou o início de uma conquista de direitos até aí negados: o Estado Social, a

Segurança Social, o direito a cuidados de saúde públicos, à educação, à habitação, o direito

ao trabalho e ao salário, a luta pelo pleno emprego, o reconhecimento às férias e aos

subsídios de férias, a proibição dos despedimentos sem justa causa e a instituição, pela
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primeira vez, do salário mínimo nacional no valor de 3.300$00 (16,50€). Foi também após

esta data que se consagraram ainda o direito à greve, à contestação coletiva e à

organização sindical, bem como um novo movimento do trabalho ao nível das empresas,

as Comissões de Trabalhadores (CT)

Portugale a RAM atravessam hoje um período muito complicado, com o aumento brutaldo

custo de vida, enquanto continua a vigorar uma política (pública e privada) de baixos

salários, que não garantem a subsistência de uma parte significativa da classe

trabalhadora. Um país e uma região onde o trabalho precário domina a condição da nossa

juventude, a mais bem preparada de sempre e, simultaneamente, a mais mal paga de

sempre; que vê adiado sine die o sonho de constituir família ou que se vê obrigada a

emigrar

A defesa do emprego mostra-se determinante para a recuperação económica e social de

todas e todos

Antevendo uma grave crise económica e de diretos dos trabalhadores, faz ainda mais

sentido relembrar todos os díreitos conquistados e defender todas e todos no direito a um

emprego estável e a um salário condigno

Assim, a Assembleia Municipal do Funchal, reunida a 27 de Abril de 2022, ao abrigo do

artigo 9.o, n.o 2, alinea j) do Anexo I da Lei n.o 7512013, de 12 de Setembro e do artigo 3.o

da Lei \-N2O2O, de 19 de Março, delibera

1. Saudaro 1o de Maio e fazer votos para que seja o momento agregadordas várias

gerações e saudar nele a coragem de todos os homens e mulheres que exigem

dignidade, defesa da democracia e de desenvolvimento pelo progresso social,

defesa do emprego, salário ou pensão e da prestação de um serviço público."-----

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o seguinte:

- Voto de Saudação ao 25 de Abril, apresentado pelo BE, não aprovado com vinte e
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cinco votos contra da Coligação Funchal Sempre à Frente. Mereceu aínda quinze votos a

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

voto da CDU e uma abstenção do CHEGA.

Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica José

Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva Rebelo

do PDR.

- Voto de Saudação ao 1o de Maio, apresentado pelo BE, não aprovado com vinte e cinco

votos contra da Coligação Funchal Sempre à Frente. Mereceu ainda quinze votos a favor,

sendo nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do MPT, um voto da

CDU e uma abstenção do CHEGA.

-- Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica

José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR.--

--PERIODO DA ORDEM DO DIA---

-- 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 2 do art.o 25o da Lei 7512013, de 12109, o qual prescindiu de o

apresentar

- TNTERPELAçOES A MESA:

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, expôs o seguinte:

"Recebemos a documentação para este ponto apenas ontem à tarde, mais concretamente

ás 15h18.

Ora segundo o Regimento - (41o 3) - aprovado por esta Assembleia, este documento tinha

de ter sido entregue com dois dias de antecedência. No entanto foi entregue mais de 30
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horas depois.

O Grupo Municipal do PS considera não estar em condições de apreciar a informação

escrita do Presidente da Câmara

Por isso gostaria de saber qual é a posição da mesa relativamente a isto?

E que a Assembleia deixou bem claro no email que nos enviou que é alheia ao envio tardio

deste Ponto."

-: O Senhor Presidente da Assembleia manifestou a mesma preocupação e apesar de

ter alertado a Vereação de que a mesma estava com atraso, sem servir de desculpa,

estarão atentos para que aquela situação não volte a acontecer.

-- O Senhor Presidente da Gâmara começou por dar toda a razão ao manifestado e que

enquanto Presidente da Câmara a única coisa que pode dizer, é que só teve conhecimento

na manhã do dia anterior, que aquela documentação ainda não estaria pronta a ser enviada

pelo que pediu aos serviços internos da Câmara, que aquela circunstância não voltasse a

acontecer. Assim, por não ser admissível que a informação seja enviada tão tardiamente,

em nome da Câmara tará todos os possíveis para que aquela situação não volte a

acontecer

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, disse que também

por não ter tido oportunidade para analisar aquele ponto, não faz sentido o mesmo ser

aprecíado

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

PS, chamou a atenção que o tempo do PS foi descontado a partir da interpelação à Mesa

da Senhora Deputada MunicipalAndreia Caetano

--- O Senhor Presidente da Assembleia disse que a Mesa será tolerante, caso o PS

necessite de tempo

- PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:------------
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--- O Senhor Deputado Municipal Guido Marcelino Mendonça Gomes, Presidente da

Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, do PS, lembrou a urgência da recuperação

dos telhados das casas degradadas do Bairro de Santa Maria e do Canto do Muro 3, e para

quando estão previstas essas obras

Como também a urgência de uma recarga de asfalto no Caminho do Meio, na Rua do Bom

Sucesso, no Caminho da Casa Velha e no lmpasse da Boa Nova

-- A Senhora Deputada Municipal Vera Joana Vasconcelos Gonçalves Duarte Soares

Coelho, da Coligação Funchal Sempre à Frente, pediu um esclarecimento ao Senhor

Presidente da Câmara sobre o procedimento que não fez vingar a candidatura do Funchal

a Capital Europeia da Cultura 2027, e qual é a estratégia daquela Câmara relativamente às

associações e agentes culturais. -------

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

PDM - Plano Diretor Municipal, perguntou se o mesmo não serye os interesses de alguns.

E se as regras que irão ser alteradas no que concerne a algumas zonas de riscos que não

estão em consonância com os locais, foram analisadas por algum empreiteiro ou foi

contratada alguma equipa especializada em análise de riscos, e se sim qual.

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

preocupação aparente sobre a intervenção necessária no Bairro de Santa Maria e no Bairro

do Canto do Muro, manifestada pelo Senhor Deputado Municipal Guido Gomes, Presidente

da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, recordou que numa das últimas sessões

anteriores ao COVID, os moradores desses bairros, questionaram diretamente o então e

atual Presidente da Junta de Freguesia, Guido Gomes, e a atual Senhora Deputada

Municipal Madalena Nunes, que na altura era a Vereadora que detinha esse pelouro, os

quais responderam que não ia haver obras no Bairro de Santa Maria. Por isso, considera

curioso que as preocupações que os mesmos colocaram, agora, estranhamente, sejam
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colocadas pelo proprio.

Depois dirigindo-se ao Senhor Presidente da Câmara questionou se a alteração estrutural

da ciclovia é devida a utilização indevida do dinheiro de todos os funchalenses, ou se é

apenas uma questão de tentar destruir obra do passado

- TNTERVeTçÕeS:

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

PS, começou por desejar as melhoras à Senhora Vereadora Margarida Pocinho que teve

que suspender o mandato, e dar as boas-vindas à Senhora Vereadora lsabel Costa que

agora a substitui. Depois voltou a colocar questões que já colocou em anteriores

Assembleias e que não foram respondidas: qual é o ponto de situação dos protocolos em

vigor entre a Câmara e a Comissão para a lgualdade e Cidadania? Qual o relacionamento

que tem havído na Câmara para a prossecução destes protocolos? Qual é o

enquadramento do trabalho da Câmara Municipal ao abrigo da ENIND - Estratégia Nacional

paraalgualdadeeaNãoDiscriminação-Portugal+lgual?Comoéqueestáaserencarada

a equipa para a lgualdade na Vida Local? E as questões da Conselheira Municipal para a

lgualdade

--- O Senhor Deputado Municipal José Manuel Domingos Sebastião, do PS, fez as

seguintes questões:

- Se a demolição da Ciclovia não terá implicações em termos financeiros com a União

Europeia

- O porquê das manchas no mar na Praia Formosa e da Ponta Gorda

- Para quando obras daquela Vereação?------------

--- O Senhor Presidente da Câmara esclareceu o seguinte:

- Ao Senhor Deputado Municipal Guido Gomes disse que as suas questões devem de

ser mais direcionadas para a anterior Presidência com quem aquele trabalhou durante oito
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anos, porque quando se deslocou ao Bairro de Santa Maria em campanha eleitoral, a

própria população ali residente, reconheceu que o anterior Executivo afirmou que não iria

alifazer obras. Contudo, garantiu que nos próximos quatro anos vão alifazer obras, porque

é esse o compromisso daquele Executivo com a população

- A Senhora Deputada Municipal Andreia Caetano transmitiu que em campanha eleitoral

por solicitação da população houve um compromisso em rever o PDM - Plano Diretor

Municipal. Quanto há sobreposição de interesses privados aos interesses públicos quem

pode responder a essa situação é o Executivo anterior, porque para o atual Executivo toda

a população do concelho do Funchal representa o interesse privado

- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Amado e ao Senhor Deputado Municipal

José Manuel Sebastião comunicou que a ciclovia é um compromisso também solicitado

por toda a população, porque é uma obra que não serve rigorosamente ninguém e que

estrangula o trânsito de quem se desloca da zona Oeste para o centro da cidade do

Funchal. E para não pôr em causa Fundos Comunitários, tiveram que deixar terminar o

processo da ciclovia que estava a ser feita à frente do Fórum Funchal, com uma alteração

ao projeto e vão iniciar um processo novo que ronda os cento e cinquenta mil euros, para

iniciar a retirada do separador central e passar aquela faixa da ciclovia para uma faixa

prioritária de veículos prioritários de emergência, de segurança pública, autocarros de

serviço público e transporte de turismo. Por isso, não há qualquer prejuízo de Fundos

Comunitários, mas sim um compromisso assumido com toda a população

Sobre as manchas no mar aconselhou a perguntar ao Executivo anterior qual foi o

investimento efetuado nos últimos oito anos, para evitar aquele tipo de situações.

- À Senhora Deputada Municipal Vera Goelho esclareceu que quando tomaram posse

na Câmara, verificaram que o processo de candidatura do Funchal a Capital Europeia da

Cultura 2027 estava pronto para ser entregue. Como tal, para não serem acusados de
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desvirtuar a candidatura, não fizeram qualquer alteração à mesma, sendo apresentado tal

e qual como foi elaborado. Apenas estranharam não estar prevista a apresentação daquela

candidatura por parte da empresa que a elaborou no valor de cem mil euros. Como tal,

tiveram agora que pagar essa apresentação e o valor de treze mil euros dos júris que não

estavam pagos. Sendo o resultado final aquele que é do conhecimento geral

-- Depois passou a palavra à Senhora Vereadora lsabel Cristina Pereira da Gosta

Rodrigues, que para esclarecer a Senhora Deputada Municipal Madalena Nunes, disse

que só agora foí oportuno trabalhar naquela matéria, uma vez que os serviços foram

remodelados como também a falta de documentação dificultou os processos. Naquele

momento foram já contactados todos os parceiros para que enviassem por correio

eletrónico a sua resposta legal, tendo, até àquele momento, respondido apenas nove

entidades. Os convites para os Conselheiros lnternos e Externos estão a ser formalizados,

e aguardam a sua aceitação para logo de seguida o Conselho se reunir em data a agendar,

para poderem levar à Assembleia Municipal para a sua apreciação, não pondo, aquele

Município, em causa os direitos pela lgualdade e Cidadania. Em relação às outras matérias,

estão a articular e a tratar dos assuntos

--Continuando as intervenções a Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Gaetano

Sacramento Nunes, do PS, relativamente à candidatura do Funchal a Capital Europeia da

Cultura 2027, referiu como exemplo, que o Município de Oeíras, que apesar de investir

milhões de euros na cultura, também não foi escolhido. E que desde o início sempre foi dito

que era um investimento apostar naquela candidatura quer ganhassem quer perdessem,

porque com aquela conseguiram, por exemplo, fazer o inédito Plano Estratégico para a

Cultura e delinear esse caminho para os próximos dez anos. Ficaram ainda vários pontos

positivos referidos, assim como alguns negativos que podem ser melhorados. Por isso,

considera que agora têm muito caminho para continuar a fazer um percurso na área
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cultural, em que o Funchal tem sido, desde há vários anos, apontado e tem tido uma

dinâmica muito boa que está a continuar sendo isso o que importa para os munícipes.

Considera ainda que pelo facto de o Município do Funchal ter ficado de fora, não significa

que foi feito um mau trabalho, significa sim arriscar, investir e planear a médio e a longo

prazo. Por isso têm muito orgulho em tê-lo feito

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, disse que continua

a aguardar a solicitação feita através de requerimento sobre: Plano de mobilidade urbana

sustentável; Plano de mobilidade Ciclável; Número de postes de iluminação no Funchal;

Planos de acompanhamento e monilorização para situações de risco de fenómenos

extremos; Plano diretor de drenagens urbanas

--- O Senhor Vereador Bruno Miguel Camacho Pereira, transmitiu que para aquele

Executivo o esclarecimento à oposição é fundamental, por isso em relação aos planos

solicítados, por serem de vários pelouros e de vários serviços estão a reuni-los para logo

que possível os disponibilizar, contudo advertiu que nem todos existem

--- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Vice-presidente da

Câmara para apresentar o Ponto Dois - Documentos de Prestação de Contas de 2021,

ao abrigo do disposto na al. l) do no 2 do aÉ.o 25o da Lei n" 7512013 de 12109, fez a

seguinte nota: "Tomando posse a 20 de outubro de 2021, este Executivo decidiu contratar

uma empresa independente, externa, internacional na área de consultoria financeira e que

o nosso objetivo não era fazer qualquer auditoria, ou qualquer verificação e sim apurar as

responsabilidades da anterior Vereação à data de 20 de outubro de 2021. lsto para, em

termos genéricos, fazermos um cut off. Que custos, que receitas é que existiam do anterior

Executivo e muitas faturas e até receitas, por exemplo, ocorrem depois da tomada de

posse, mas são relativas ao período da gestão camarária anterior, para podermos ter uma

separação entre aquilo que veio de trás e as contas que serão da nossa responsabilidade.
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Este foi o norte e a partir daí foram elencados e têm o relatorio que consta com toda a

transparência no vosso documento anexo à Prestação de Contas, com todo o detalhe e

onde a propria empresa ídentifica faturas originais que não estavam lançadas na

contabilidade ao longo de diversos anos, que cito: "Eín nosso entendimento que desde 2013

a Câmara Municipal do Funchal recebe as faturas da ARM - Águas e Resíduos da Madeira,

e apenas regista na conta corrente uma parte do valordafatura, parte esta que corresponde

ao montante da tarifa que é aceite pela Câmara Municipal do Funchaf'. E logo a seguir diz:

"Por uma questão de prudência deve de ser efetuado um ajustamento referente às faturas

da ARM, juros e cusfas, nas quais não existiu qualquer cabimento, nem compromisso". ---

Quero ainda dar uma palavra de apreço e de reconhecimento aos profissionais da Câmara

Municipal do Funchal. Tendo nós tomado posse a 20 de outubro de 2021 e tendo levado à

Assembleia Municipal o Pacote Fiscal em novembro de 2021, o Orçamento em dezembro

de2021e as Contas em abril de2022, obviamente que só com serviços profissionais muito

capazes, muito empenhados e muito motivados é que era possível fazer este trilho, e por

isso, é merecido e é honroso ter a trabalhar connosco uma equipe tão profissional, tão

motivada e de excelência

Passando à Prestação de Contas o ano de 2021, quando nós estamos a analisar os

relatórios de atividades, estamos a analisar 293 dias que foi a anterior gestão camarária.

Em 20 de outubro de 2021 quando recebemos o prejuízo, foram I milhões de euros. Com

as faturas que foram identificadas e que foram levadas a custos, acaba o ano de 2021 com

41 milhões de euros, isto significa que há um agravamento do prejuízo de 33 milhões de

euros. Vou dar um exemplo de como é que era feita a contabilização da fatura da ARM. No

que toca aos resíduos sólidos, nesta fatura de2O20, é de 314 mileuros, o anterior Executivo

reconhecia 29% da fatura que pagava e não reconheciaTlo/o, destes, levava a provisões

40o/o e os outros 60% ignorava. Quer isto dizer que numa fatura de 314 mil euros, 135 mil
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euros eram completamente ignorados, apesar da fatura estar na contabilidade. O mesmo

acontecia com as faturas da água e numa fatura, por exemplo, de 715 mil euros foi seguida

a mesma metodologia e fica por contabilizar 18%. 40o/o êfi provisão, 60% ignorado,

portanto 11o/o do total desta fatura também não contabilizado.-

Assim, o que se viu foi por um lado uma grande parte de faturas da ARM que não foram

contabilizadas no valor de 28 milhões e 400 mil euros. 26 milhões e 400 mil euros de faturas

diretamente da ARM mais juros já vencidos, e 1 milhão e meio de taxas de recursos hídricos

relativas a 2019,2020 e 2021 em que nestas foi a totalidade que não foi contabilizada,

sendo as faturas todas ignoradas e não lançadas na contabilidade. Para estes 28 milhões

e 400 mil euros, nunca existiu cabimento nem compromisso

Uma nota para 214 processos de execução fiscal que corriam já da ARM através da

Autoridade Tributária, que no dia de hoje já é de 218 processos. Mas destes processos, 94

já transitaram em julgado todos contra a Câmara Municipal do Funchal, e isto significa o

reconhecimento de uma dívida de execução fiscal de 22 milhões de euros. Para que não

hajam dúvidas, a Câmara continua a manter a ação principal que corre os seus termos no

Tribunal Administrativo e Fiscal, que é aquele processo que continua a decorrer e que não

houve nenhuma decisão judicial. No entanto, assiste-se a uma litigância significativa da

Câmara, nomeadamente 135 ações intentadas contra a Câmara que ainda estão a decorrer

em Tribunal e da parte da Câmara 15 ações. Ou seja, aquelas 135 ações são contingências

que podem vir a reverter no futuro em mais gastos e mais prejuízos."------------

- TNTERVENÇÕeS:

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

exposto pela Senhora Vice-presidente da Câmara, aconselhou: "As pessoas a lerem o

Relatorio da Certificação Legal de Contas da Sociedade Revisora de Contas com as

conclusões de auditoria da prestação de Contas da Câmara Municipal do Funchal, referente
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ao ano de 2021e o Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras.

Vão perceber como este embuste dos 33 milhões de euros de dívida não passa de uma

mentira!--

1o Refere que "A Câmara Municipal do Funchal intentou um processo judicialcontra a ARM

pelo não reconhecímento do aumento de tarifário da água que foi atualizado ao abrigo de

uma Resolução da RAM de 2014. Da faturação emitida pela ARM à Câmara Municipal do

Funchal, apos aumento de tarifário, a a'utarquia apenas paga o montante que apura sem

ter em consideração o aumento do tarifário." - O que sempre dissemos

Mais refere'. "Até ao exercícío de 2021, a autarquia apenas considerou como provável

encargo futuro desta litigância, 40% dos encargos decorrentes do aumento de tarifário,

divulgando o montante restante (60%) como passivo contingenfe.", inscrevendo nas contas

as provisões correspondentes, baseadas nas informações dos advogados do processo.---

Está aqui o que dizem ser oculto! Não é oculto nem está na gaveta nem foi escondido nem

podia ser, estava"divulgado como passivo contingenfe" sabe o que significa isso Senhora

E agora o que mudou: "Em 2021 com a reapreciação dos riscos de perda desta litigância"

pergunta-se quem reapreciou os riscos? Advogados? Ou os senhores?------

"foi considerado como provável encargo futuro e registada a inerente provisão para a

totalídade do aumento de tarifário, adicionada dos respetivos juros e encargos." Ou seja,

estão a dar tudo por perdido so para fazer aumentar os encargos, logo a dívida!! Porque

interessa é aproximar dos 110 milhões de euros que deixaram!! Essa sim uma verdadeira

dívida que apesar de os envergonhar e de envergonhar todos os funchalenses nunca foi

Por isso, estas contas de 2021 encerram um golpe contabilístico, tendo o atual executivo
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utilizado para o efeito os diferendos judiciais existentes entre a Câmara Municipal do

Funchal e o Governo Regional

E é preciso dizer que, da faturação emitida pela ARM à Câmara Municipal do Funchal, após

aumento de tarifário, a autarquia apenas cobra aos seus consumidores e paga à ARM o

montante que apura sem ter em consideração os aumentos tarifários, o que vem desmentir

as afirmações do atual executivo que a Câmara Municipal do Funchal nunca pagou.------

Acresce-se ao facto de que estas contas foram sempre certificadas pelo Revisor Oficial de

Contas e visadas pelo Tribunal de Contas.

O executivo decidiu agora mudar o critério

E isto é clarinho quando e o próprio Revisor Oficial de Contas que reconhece na CLC -

Certificação Legal de Contas a alteração dos critérios da NCP 15, referente a Provisões,

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes por decisão exclusiva do atual executivo. A

mesma CLC refere que nos lÍtígios com a ARM "foi considerado como provável encargo

futuro e registada a inerente provisão para a totalidade do aumento de tarifário, adicionada

dos respetivos juros e encargos", o que na prática configura uma desistência implícita de

todos os processos em contencioso em prejuízo dos funchalenses, e uma confirmação das

mentiras proferidas pelo atual presidente sobre a existência de acordos com a ARM e

eventuais poupanças em juros aplicadas em investimento.

No que diz respeito à Taxa de Recursos Hídricos, a CLC desvenda a existência de mais

uma decisão política a resolver um diferendo em prejuízo dos funchalenses referindo que

"ficotJ resolvida em 2022, tendo a SRAAC anulado a faturação anterior e emitido faturas

relativas à taxa de 2020 e 2021", o que demonstra que as faturas não aceites pela Câmara

Municipal do Funchal aquando da gestão da Confiança estavam efetivamente ilegais.----

O documento de prestação de contas que deveria ser sério, factual e rigoroso, assume-se

como uma obra de ficção quando inicia com 10 páginas de desinformação politicamente
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orientada e propaganda pouco barata, paga com o dinheiro de todos os funchalenses.-----

De resto, no essencial da análise das contas, constatamos que 2021foi um ano fortemente

condicionado pelas consequências económicas da pandemia, onde os resultados seriam

naturalmente negativos não só pela redução de receitas decorrentes do esfriar da atividade

económica e das isenções concedidas, mas também pelo esforço efetuado pela Câmara

Municipal do Funchal no apoio prestado a famílias, associações e empresas.

Ainda assim, e por detrás da encenação política deste executivo municipal, o Relatório da

Prestação de Contas mostra factualmente, a 31 de dezembro de 2021, a redução da dívida

em 700 mil euros, a dívida relevante de 25 milhões de euros, o cumprimento do equilíbrio

orçamental em 1,6 M€, a inexistência de quaisquer pagamentos em atraso a fornecedores

e uma capacidade de endividamento superior a 80 milhões de euros, que atesta a boa

gestão da Confiança.

Votamos contra, porque as mesmas encerram opções políticas com reflexos contabilísticos

danosos para a cidade do Funchal e para os funchalenses"---

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

por agradecer a apresentação feita pela Senhora Vice-presidente, porque, em relação à

questão da dívida da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, permite que muitos daqueles

que estarão na dúvida, saber de quem é que é a responsabilidade e acima de tudo quais

são os encargos que cada um dos funchalenses terão em relação àquela dívida, uma vez

que já foi garantido publicamente pelo ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, que

não seriam os funchalenses.

Assim, questionou de que forma ela será paga sem pôr em causa o orçamento que foi

apresentado, sem haver uma sobrecarga em relação às taxas e impostos que possam

ainda mais onerar os funchalenses? E se vai ficar ou não mais cara a água no Funchal,

apesar dos compromissos do anterior Executivo de não haver aumentos
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--- O Senhor Deputado Municipal Gonçalo Nuno Pimenta Camacho, da Goligação

Funchal Sempre à Frente, começou por sublinhar que sempre disseram que era

necessário provisionar uma estimativa de uma determinada perda com a ARM,

relativamente aos vários processos litigantes com a mesma

Depois questionou o porquê de não devolveram as faturas não contabilizados à ARM,

quando o próprio Revisor Oficial de Contas confirma e corrobora que a realidade ate à

tomada de posse, diagnosticada pelo atual Executivo, à ARM são de vinte e seis milhões

de euros e taxas de recursos hídricos um milhão quinhentos e trinta e um mil euros.

Politicamente quais são as consequências daquele processo da ARM, uma vez que embora

o Orçamento de 2022 seja o maior de todos os tempos da autarquia do Funchal, com mais

de 1 10 milhões de euros previstos para executar obras e distribuir investimentos destinados

à área social, fundamentais para os funchalenses, se eventualmente a DGAL - Direção

Geral das Autarquias Locais reter a verba de duzentos e cinquenta mil euros, pode ser

colocado em causa o Programa das Bolsas de Estudo, o Programa do Subsídio ao

Arrendamento, investimentos nas Juntas de Freguesia e outros investimentos

nomeadamente a obra da ETAR.

De seguida elencou o trabalho feito em seis meses pela Coligação Funchal Sempre à

Frente:

- O maior Orçamento dos últimos vinte anos.

- Refizeram o projeto da ciclovia.

- Existe mais segurança na cidade e uma maior limpeza nos jardins

- Devolveram do IRS aos funchalenses em cerca de três milhões de euros

- Eliminaram a Derrama cobrada às empresas com sede e estabelecimento estável na

cidade do Funchal

- Aumentaram os apoios sociais em cerca de 0,6 milhões de euros face ao ano anterior. --
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- Criaram bolsas de estacionamento em diversas freguesias nas zonas altas do concelho

do Funchal

- frão executar a obra da ETAR do concelho do Funchal, orçada inicialmente em treze

milhões de euros e que agora será reforçada por outro montante

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, sobre o processo

da ARM perguntou quanto é que vai custar aos funchalenses, se perderem processo em

Tribunal

E se vão ser contratados os servíços da ARM

-- A Senhora Deputada Municipal Maria lsabel de Ponte Garcês, do PS, questionou se

o Senhor Presidente e Vereação atual, irá se posicionar no lado da defesa dos funchalenses

ou da ARM. Se irá ser conivente com o aumento da água e com a empresa ARM. Se se

prepara para criar dívida ao Funchal.------------

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Gaetano, do PS, quis clarificar o

seguinte:

- Uma coisa é a ação principal e outra coisa é o processo executivo que a Administração

Tributária executou.-

- Na ação principal estão a ser reclamados os aumentos do tarifário qua a Câmara

considerou que foram feitos de forma ilegal

- A questão fundamental dos processos transitados em julgado é saber se aqueles

aumentos foram ou não legítimos, ao que o tribunal ainda não se prenunciou. ----------------

- As faturas foram devolvidas e foi o Tribunal que permitiu que as mesmas fossem

separadas e que fosse pago parcialmente, enquanto que a ARM o que pretendia é que as

faturas continuassem a ser emitidas apenas com a totalidade do valor, e não separar aquilo

que era o valor reconhecido do não reconhecido

- Sob a ameaça da ARM cortar a água aos funchalenses, a Câmara Municipal do Funchal,
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da altura, reagiu não o permitindo.

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

Sempre à Frente, num pequeno aparte, disse que vendo o Senhor Deputado Municipal

Sérgio Abreu presente naquela Assembleia, pensou que de facto o Partido Socialista estava

preocupado com o que iriam discutir naquela Assembleia, e por isso haviam solicitado a

sua presença. No entanto, chegado o fim da discussão e o Partido Socialista esgotado o

seu tempo, o Senhor Deputado não utilizou da palavra, ao que lhefaz a devida vénia por

se ter mantido distante daquela trapalhada que o seu Partido criou

Depois respondendo ao desafio do Senhor Deputado Municipal José Manuel Sebastião,

enumerou diversas obras do anterior Executivo que foram atrasadas, adiadas, feitas sem

planeamento e contra a vontade da população

- A obra da ETAR não tinha caderno de encargos

- A obra da ciclovia

- A obra do Matadouro.

Contínuando relembrou

- O chumbo sucessivo obtido por todos os representantes da oposição de duas contas

daquela Câmara Municipal

- O alerta para a questão da Frente MarFunchal e da contabilização das dívidas com a

ARM, a que o tempo lhes veio dar razão.

Referindo-se à questão das contas e da ocultação de dívida, destacou

- Que o agora Presidente de Câmara e então Vice-presidente do Governo Regional, os

deputados municipais e os munícipes, sabiam que havia dívida com a ARM. Porém a

ocultação surge por ela não estar contabilizada como dívida

- O problema do argumento do Revisor Oficial de Contas, que é o mesmo do Executivo

anterior, em dois mil e vinte e dois reconhece e faz referência a uma grande alteração em
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toda aquela situação referente aos duzentos e catorze processos de execução fiscal, onde

ate à data já perderam noventa e quatro processos, cujo valor atualmente ascende a vinte

e dois milhões de euros, que já não vão ser discutidos e que para impedir que avançassem

a entregaram patrimonio da cidade

- Sobre a questão da dívida oculta ser um ajuste de contas ou uma espécie de vingança

política, disse que as pessoas se pronunciaram sobre a mesma em setembro de dois mil e

vinte e um e deram a sua sentença

Contínuando, manifestou a preocupação das consequências graves que aquela ocultação

de dívida trará na capacidade de endividamento do Município, nos rácios financeiros da

Câmara do Funchal e até pode ter consequências de perda nas transferências do

Orçamento de Estado, porque o Município do Funchal já foi notificado pela DGAL para o

efeito

Concluindo, manifestou que aquilo que atualmente censuram politicamente, é a gravidade

do embuste que mantiveram ao longo de oito anos, à custa de uma narrativa de

transparência, contas certas e redução da dívida, para depois em dois mil e vinte e dois

comprovarem que afinal era tudo mentira. Como tal, agregou-se ao Senhor Presidente da

Câmara quando aquele assume que quem decidiu ocultar a dívida e não pagar aquilo que

era devido, tem de assumir a sua responsabilidade.

- DEFESA DA HONRA:

-- O Senhor Deputado Municipal Sérgio Juvenal de Jesus Abreu, do PS, defendeu a

honra dizendo que foi eleito com os votos dos funchalenses, por isso não é reforço daquela

bancada onde todos falam e ninguém é dono da palavra

Sobre a questão das contas, disse acreditar nas entidades competentes, que a justiça

funciona e que não deixe prescrever qualquer atitude. Também subscreve o que a bancada

do Partido Socialista disse sobre as mesmas e votará em consonância.--
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-- Continuando as intervenções o Senhor Deputado Municipal Joaquim José Batalha

Sousa, do PAN, assumindo que não teve oportunidade de ler o documento na sua integra,

na interpretação que fez sobre o relatório de dois mil e vinte um verifica que a dívida baixou,

por isso questionou se isso significa algum tipo de ocultação da dívida?

-- A Senhora Vice-presidente da Gâmara prestou os seguintes esclarecimentos:

- "Ponto prévio que é transversal a diversas questões aqui levantadas: a atual Vereação

não desistiu de nenhuma ação que está a correr os seus termos. Significa que as

alegações, a fundamentação, a substância que decorre ainda hoje no Tribunal

Administrativo e Fiscal, foi a que o anterior Executivo verteu e colocou com os mesmos

mandatários judiciais que também este Executivo manteve. O atual Executivo não alterou

o Revisor Oficial de Contas, não alterou os mandatários judiciais, pelo que tudo o que foi

construído anteriormente mantém-se e manter-se-á até à decisão transitada em julgado.-

Para responder ao Senhor Deputado Municipal Valter Rodrigues e à Senhora Deputada

Herlanda Amado, estamos em sintonia com as preocupações de quanto vai custar, se vai

custar, o que é que vai custar. lsso em primeiro lugar passa pelo Tribunal decidir e transitar

em julgado, até porque só na altura é que se poderá fazer o que se chama a execução da

sentença e depende de um juízo de valor judicial, que como sabemos há um procedimento

de recursos e quando transitar em julgado, aí sim vamos ter o resultado. Uma coisa é certa,

com este Executivo a população do Funchal não deixará de ter abastecimento de água nas

suas residências e nos seus locais de trabalho

Em relação à Senhora Deputada Municipal Andreia Caetano, eu não sei se o Tribunalfez

um saque à Câmara do Funchal e levou faturas, se o Tribunal veio cá buscar, voltou a

devolver, porque de 2013 a 2021 estão todas as faturas arquivadas e não estão

contabilizadas. Se houve embuste foi antes em colocarem num parágrafo num relato

financeiro um passivo e um passivo é quando não há uma fatura, não se consegue
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quantificar, não se consegue provisionar, tecnicamente é isto que deveriam ter feito. E por

isso que as contas eram até relativamente saudáveis com 8 milhões de euros de prejuízo,

e agora estão numa desgraça porque tem 41 milhões de euros de prejuízo, prejuízo esse

que foi o anterior Executivo que o deixou, que o ocultou, que não provisionou, que não

contabilizou, porque não tem nenhuma conta do passivo, aqueles valores de faturas que

nós mandamos alterar nas contas em dezembro de 2021 por forma a ter contas credíveis

e transparentes que os munícipes saibam que responsabilidades e que erário é que

deixaram

E a grande e brilhante dívida que foi tão reduzida, que o Senhor Deputado Municipal

Joaquim Sousa fala na dívida relevante. A dívida relevante não contem um conjunto de

passivos, nomeadamente de empréstimos que são de 37 milhões de euros, mas para além

disso se colocarmos as provisões ocultadas e omissas desde 2013 até 2021, têm mais 52

milhões de euros, o que significa que a famosa dívida que não existia, está aqui num

passivo de 87 milhões de euros sern ter construído nada, sem ter investido no Funchal. ---

Este é o verdadeiro legado da anterior gestão camarária

Relativamente ao Senhor Deputado Municipal Gonçalo Pimenta, o problema existe e

são 28 mílhões e 400 mil euros daquele núcleo principal de faturas não contabilizadas à

ARM e taxa de recursos hídricos, mas há tambem outras. Se mostramos que há um

agravamento de prejuízo de 33 milhões de euros, e estão aqui explicados 28, 4 milhões de

euros, então há 4 milhões e meio de euros ainda de outras faturas que não estão aqui,

porque não é o valor materialmente relevante, mas que também são de despesas não

contabilizadas pelo anterior Executivo, e dou um exemplo:737 mil euros de cobertura de

prejuízo de2020 da empresa Frente MarFunchal, que não só esta cobertura decorre da lei,

como foi aprovada pela Assembleia Municipal. Mais 1 milhão e 900 mil euros de imparidade

de clientes. Mais 1 milhão e 200 mil euros de faturas diversas que chegaram posteriormente
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a 2O de outubro, mas que foi de requisições de adjudicações e trabalhos feitos até 20 de

outubro. Mais 20 mil euros de juros de empréstimos que faltavam especializar. Mais 600

mil euros de apoios sociais que estavam engavetados, que não tinham sido despachados

e que foi com este Executivo que imediatamente no fim do ano, começamos a pagá-los e

imediatamente a registá-los na contabilidade. E isto sim dá os 33 milhões de euros.

Na realidade é muito simples, as 10 páginas alegadamente de propaganda, ou são factos

ou então ponham-nos um processo de crime de difamação."

--- O Senhor Presidente da Câmara para complementar tudo aquilo que já foi dito dirigiu-

se a toda a população do concelho do Funchal, dizend

- "Agradecer o grande voto que nos deram no passado dia 26 de setembro. E faço este

agradecimento porque a população sentiu bem na pele aquilo que foram os 8 anos

anteriores, e mesmo depois desses 8 anos resolveu por todas as circunstâncias que foram

faladas durante muito tempo, quer nas Assembleias Municipais, quer nas reuniões de

Câmara, quer na campanha eleitoral, sentiu que algo estava mal. Assim, exerceu a sua

democracia. Escolheu livremente e fez o apuramento de responsabilidade política no dia

26 de setembro. Razão pela qual tivemos maioria na Câmara, na Assembleia Municipal e

nas Juntas de Freguesia

A responsabilidade financeira não vai ser apurada por nós, os tribunais e as entidades

competentes é que vão exercer as suas funções nesse apuramento de responsabilidades.

A nós compete-nos encontrar soluções e defender sempre o interesse público que foi aquilo

que a população nos mandatou no passado 26 de setembro de 2021."

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

Senhor Presidente da Câmara se vai defender até aos últimos processos da ARM e se vai

pagá-tos.

Se tiver que pagá-los, vai pedir apoio ao Governo Regional para dar um alívio fiscal à

(,
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autarquia do Funchal

--- O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que estão na Câmara para encontrar

soluções e não para fazer julgamentos daquilo que se fez no passado. Cabe ao Tribunal

fazer o apuramento de responsabilidade dos processos que lá continuam. A Câmara

compete ate à última instância dar segurança a quem os elegeu, porque isso é

responsabilidade cívica

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

Prestação de Contas de 2021, ao abrigo do disposto na al. l) do no 2 do art.o 25o da

Lei no 7512013 de 12109, sendo aprovado por maioria com vinte e cinco votos a favor da

Coligação Funchal Sempre à Frente. Mereceu ainda quinze votos contra, sendo nove votos

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

abstenção do CHEGA

-- Não estiveram presentes nesta votação as seguintes deputadas municipais: Jéssica

José Ferreira Faria da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR.--

- DECLARAçOES DE VOTO:

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

que já tinham votado contra as Contas apresentadas anteriormente, porque, em seu

entender, havia um conjunto de obras e intervenções urgentes que não tinham sido

concretizadas. Nas Contas agora apresentadas, e de acordo com a apresentação feita, o

sentido de voto vai em coerêncía com tudo aquilo que tinha vindo a discutir e a apresentar

ate ao presente. Contudo, acha caricato o sentido de voto dos que tiveram a

responsabilidade dos duzentos e noventa e três dias de governação, talvez fica provado

que estão a votar contra as suas próprias contas

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Gaetano, do PS, declarou que o
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grupo municipaldo Partido Socialista votou contra aquelas Contas, porque consideram que

as mesmas não refletem aquilo que é a realidade, e não concordam com a alteração da

norma, o querer contabilizar aquilo que é um processo que está a ser dirimido em Tribunal

e reconhecer e aceitar que todos esses valores devem constar e serem contabilizados

como divida.---

--- Após estas declarações o Senhor Presidente da Assembleia interrompeu os trabalhos,

para o intervalo do almoço

-- Depois deste intervalo, os trabalhos retomaram às catorze horas e trinta e oito minutos

com a apresentação do Ponto Três - Alteração do Mapa de Pessoal para o ano de 2022,

ao abrigo do disposto na al. o) do no I do art.o 25o da Lei7512013 de 12109, pelo Senhor

Presidente da Câmara aludindo que aquela alteração se verifica pela adaptação que estão

a fazer do organigrama da Câmara e pela necessidade que os respetivos Departamentos

têm solicitado ao Departamento de Recursos Humanos. Observando-se assim a

necessidade de fazer um reforço de mais setenta e cinco postos de trabalho como está

expresso no documento, onde estão contemplados dois mil e quarenta e seis postos de

trabalho, dos quais mil seiscentos e setenta e três já estão devidamente ocupados por

trabalhadores e dirigentes em exercício de funções.

- INTERVENçÕES:

-- O Senhor Deputado Municipal José Gabriel Pereira Oliveira, do PS, expôs que em

reunião de Câmara, o Senhor Presidente transmitiu que a Câmara Municipal do Funchal

possui duzentos e trinta estagiários e mil seiscentos pessoas no quadro. Porém, afirmando

que terá de admitir mais pessoas nos quadros, parece não perceber a diferença entre

Programas de Formação e necessidades permanentes e douradoras da Câmara. Por isso,

questionou se vão acabar com os estágios, coartando o direito à formação e à construção

de currículo de jovens e pessoas em situação de desemprego de longa duração. E se existe
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necessidade de pessoas, como efetua despedimentos na Frente MarFunchal

-- A Senhora Deputada Municipal Maria lsabel de Ponte Garcês, do PS, reforçou as

questões colocadas pelo Senhor Deputado Municipal José Gabriel Oliveira e lamentou que

face àquela falta de pessoal, o atual Executivo não tenha conseguido conter a sua

perseguição política a alguns funcionários da Frente Mar e integrá-los na Câmara Municipal

do Funchal.

--- O Senhor Presidente da Câmara relembrou ao Senhor Deputado Municipal José

Gabriel Oliveira, que quando o atual Executivo tomou posse em outubro de dois mil e vinte

e um, a Frente MarFunchal tinha cento e vinte funcionários e que aquela em novembro

precisou de uma injeção de capital da Câmara Municipal do Funchal de quase um milhão

de euros para poder pagar ordenados

Sobre os estagiários comunicou que aquele Executivo zela pela formação, pela avaliação

contínua e pela melhoria das condições profissionais, contudo acha um crime público aquilo

que fizeram em relação aos cerca de duzentos estagiários. Porque quando aqueles são

contratados para trabalhar num departamento público, é criada uma falsa expetativa aos

mesmos de que vão ter um lugar dentro da administração pública, que só poderá ocorrer

mediante um concurso isento e idóneo onde podem concorrer de acordo com o estipulado

na lei. Com isso a Câmara está por um lado a protegê-los dando-lhes um rumo e

oportunidade de terem uma experiência profissional, e ao mesmo tempo poderem ser

enquadrados dentro da autarquia

À Senhora Deputada Municipal lsabel Garcês transmitiu que foram eleitos para defender

a causa pública e defender os trabalhadores da Frente MarFunchal, porque se o Executivo

anterior tivesse continuado, atualmente não existia a Frente MarFunchal e os cento e vinte

funcionários estavam no desemprego.

Assim, de um quadro de treze pessoas, cujo trabalho não era essencial nem se justificava
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na Frente MarFunchal, tentaram negociar pré-acordos e condições para rescindirem com

aquela empresa, três não aceitaram os acordos, outros foram integrados e outros aceitaram

os valores de indemnização.

Com o atual Executivo a Frente MarFunchaljá teve dinheiro para pagar ordenados, já está

requalificada em termos de trabalho público, já está a Íazer trabalho a nível de

estacionamentos e de parcómetros e no momento estão a trabalhar com o Governo

Regional para aumentar os poderes de controle e de ação da Frente MarFunchal. Logo, a

Frente MarFunchal daqui a um ano tem condições para que financeiramente seja uma

empresa exemplar, e aí é com orgulho que irão dizer à população que valeu a pena ter

mantido a Frente MarFunchal, valeu a pena terem escolhido pessoas certas para estar à

frente da empresa e valeu a pena lutar para que o erário público fosse bem empregue nas

pessoas que estão lá a trabalhar. Porque enquanto aquele Executivo estiver na Câmara do

Funchal, nenhuma empresa municipal servirá de agência para contratar familiares das

pessoas que estão na Câmara. Contudo, sem qualquer dilema têm hoje o prazer de

trabalhar com pessoas de todos os quadrantes políticos.---------

Concluiu com a seguinte questão: se não estivesse num período eleitoral, ter-se-iam

admitido duzentos e trinta jovens estagiários para a Câmara do Funchal? ------'---

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:-----

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

que é a segunda alteração ao mapa de pessoal daquele Executivo, perguntou se preveem

ao longo do próximo mandato, mais alguma alteração ao mapa de pessoal

- TNTERVENÇOES:

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

PS, sobre a questão dos Programas de Formação e dos Estágios esclareceu que a Câmara

Municipal do Funchal possui um amplo leque de funções, que permitem dar experiência
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profissional a jovens de diferentes áreas de formação, para puderem ingressar no mercado

de trabalho, onde lhes é exigida experiência profissional

Também é sabido que nunca na legislação dos estágios está escrito que após o estágio a

entidade é obrigada a contratar, e que para entrar na função pública é preciso um concurso.

Em relação à Frente MarFunchal destacou o seguinte:

- Não fizeram um único despedimento por justa causa, o que quer dizer que quem lá estava

a exercer o seu trabalho, faziam-no bem feito

- Não precisam de levantar suspeitas de nada, porque há documentos legais muito

anteriores à entrada do anterior Executivo na Câmara Municipal do Funchal,

nomeadamente do Tribunal de Contas, que referem más práticas de funcionamento na

Frente MarFunchal, existindo até um admínistrador que está a ser condenado por furto

qualificado

- Lembrou também que foi o anterior Executivo que abriu o complexo balnear do Lido que

se encontrava fechado desde dois mil e dez, com a contratação de nadadores salvadores

mantendo o complexo balnear aberto o ano inteiro

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

ponto em questão manifestou que é necessário garantir que a Câmara Municipal do

Funchal tenha o seu quadro de pessoal preenchido com vínculos de trabalho permanente,

garantido aos seus trabalhadores outro tipo de condições que não são os Programas de

Ocupação Temporária, porque aqueles nada mais são do que precariedade sem qualquer

direito

--- O Senhor Presidente da Assembleia alertou que os Senhores Deputados quando

abandonam a sala deviam comunicar à Mesa que se vão ausentar

Depois passou à votação do Ponto Três - Alteração do Mapa de Pessoal para o ano de

2022, ao abrigo do disposto na al. o) do no 1 do art.o 25o daLei7512013 de 12109, que
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foi aprovado por maioria com trinta e seis votos a favor, sendo vinte e três votos da

Coligação Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, um voto do PAN, um voto do MPT,

um voto da CDU, um voto do CHEGA e três abstenções do BE

-- Não estiveram presentes nesta votação os(as) seguintes deputados(as) municipais:

Jéssica José Ferreira Faria, Manuel António Marques Madama de Sousa Filipe e Raquel

João Martins da Silva da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa da Silva

Rebelo do PDR

---- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Vereadora Nádia

Micaela Gomes Coelho que apresentou o Ponto Quatro - Plano de Ação para a Energia

Sustentável e Glima (PAESC-FUNCHAL), dê acordo com a Declaração de

Compromisso assumida com o Pacto de Autarcas para o Clima e Energia e ao abrigo

do disposto na al. h) do art.o 25" da Lei 7512013 de 12109, que elucidou o seguinte: "O

PAESC-FUNCHAL - Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima do Funchal, foi

elaborado pela AREAM - Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma

da Madeira, cujas ações foram largamente debatidas quer por entidades externas, quer

pelos departamentos da Câmara Municipal do Funchal. O Plano em ação resulta da

aprovação em 5 de abril de 2012 do Plano de Ação para a Energia Sustentável, e em 25

de outubro de 2018 em reunião de Câmara foi aprovada por unanimidade a adesão ao

Pacto de Autarcas para o Clima e Energia, sendo que este compromisso passou a ser

assumido tendo em conta a vertente do clima que até então era omissa.

O PAESC está dividido em 5 eixos estratégicos, sendo eles a segurança energética, o

mercado interno de energia, a eficiência energética, a descarbonização, a investigação,

inovação e competitividade

Estão definidas várias ações/medidas dentro de cada um destes eixos estratégicos e

realçar que a elaboração deste Plano teve em consideração um conjunto de instrumentos
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de política de energia e clima, quer no âmbito europeu, quer no âmbito nacional, quer no

âmbito regional.

Este Plano terá uma monitorização periódica, com um relatório bianual apresentado ao

Gabinete do Pacto de Autarcas para o Clima e Energia.

Dizer também que teríamos todo o gosto que daqui a 2 anos quando tivermos os relatórios

de monitorização, pudéssemos disponibilizar a todos para que pudessem acompanhar e aí

eventualmente fazer alguma alteração, se assim acharmos pertinente."

- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:----

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

Funchal Sempre à Frente, gostaria de entender melhor quais são algumas ideias que já

possam estar em curso e que possam ser aplicadas no âmbito daquele Plano

--- A Senhora Vereadora Nádia Micaela Gomes Coelho esclareceu o seguinte: "Este

Plano tem um timing entre 2030 e 2050 e obviamente que não temos todas as medidas já

definidas, mas temos algumas ações e medidas a decorrer, como por exemplo, o caso do

Eixo Estratégico de Mercado lnterno de Energia: Renovar o Parque Edificado de Habitação

Social, onde atualmente temos a promoção de medidas de eficiência energética em 70

fogos no bairro do Palheiro Ferreiro

No que diz respeito ao Eixo da Eficiência Energética: Melhorar a Eficiência das

lnfraestruturas da Água, temos um projeto que é financiado no âmbito do POSEUR, que

permite diminuir os níveis de perdas de água no concelho do Funchal.

No que diz respeito à Descarbonização temos: Aumentar a Resiliência dos Territórios aos

lncêndios Florestais e Recuperar Áreas Florestais Degradadas, temos alguns projetos

PRODERAM já em curso no que diz respeito ao controle das espécies invasoras e

plantação de espécíes autóctones

E fomentar a Reutilização e a Recolha Seletiva de Resíduos, temos em curso a valorização
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do bio resíduos com a colocação dos compostores comunitários e também a entrega dos

compostores domésticos. Temos ainda a instalação desde novembro de 2011 de mais 11

ilhas ecológicas, que também nos irá permitir aumento na questão da recolha seletiva. --
Nestes pontos em concreto já estamos no terreno e é nossa intenção passar do papel para

- |NTERVeTçÕeS:

-- A Senhora Deputada Municipal Tânia Sofia Andrade Gonçalves Caetano, do PS,

interveio dizendo: "O Partido Socialista defende que o essencial é cumprir este Plano de

Ação para a Energia Sustentável e Clima do Funchal, mas são vários os relatorios que

dizem que ao nível da transição energética, a posição da nossa região situa-se aquém do

desempenho atual do país e afastada das metas de referências estabelecidas a nível

europeu

Dados relativos a janeiro de 2022 pulicados pela Direção Geral de Energia e Geologia,

colocam a Madeira no último lugar das regiões portuguesas na produção de eletricidade a

partir das renováveis. Não se compreende como é que o Governo Regional tenha adquirido

em março deste ano, cerca de 40 viaturas todas movidas a combustíveis fósseis, todas a

gasolina e a gasóleo. Os Horários do Funchal adquiririam 66 viaturas no valor de 32 milhões

de euros, todas elas a diesel. Assim, será difícil cumprir determinadas metas com um

governo destes que polui a cidade, e não cumpre o seu Plano de Energia Sustentável para

a Madeira que deveria de estar concluído em 2020.

Ao nível da transição energética e descarbonização não podemos defender uma politica e

pratica r outra com pletamente d iferente. ----*
E a nossa Câmara Municipal quantos veículos elétricos ou híbridos pretende adquirir?---

Quantos já adquiriram no atual mandato?----

Relativamente às fontes de financiamento pelo que se sabe, infelizmente, o Plano de
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Relativamente às fontes de financiamento pelo que se sabe, infelizmente, o Plano de

Recuperação e Resiliência não contempla os municípios no que respeita à transição

ecologica, contempla apenas os projetos do Governo.

Não podemos defender uma politica de sustentabilidade energética quando os nossos

edifícios públicos não são exemplo para ninguém em termos de eficiência energética, no

entanto, acreditamos que é possível cumprir estas metas até 2030 e 2050, haja vontade

política."

--- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, questionou: -------

- Se os automoveis que não têm catalisadores serão retirados

- Se irão encerrar ruas para existir melhorar o ar na cidade do Funchal

- Se o Funchal será uma cidade ecológica só com energias sustentáveis

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

parabenizar a Senhora Vereadora Nádia Coelho por seguir os caminhos que a todos os

títulos deveria ser o caminho de todas as pessoas, pois é importante que medidas como

aquelas sejam abraçadas. E apoiando totalmente aquela proposta, pediu que a Câmara

seja mais antdaz, que juntamente com o Governo Regional pense no transporte coletivo e

retirem os carros a diesel da cidade, para que haja um futuro para todos e principalmente

para as gerações vindouras.

--- O Senhor Presidente da Assembleia colocou o Ponto Quatro - Plano de Ação para a

Energia Sustentável e Clima (PAESG-FUNCHAL), de acordo com a Declaração de

Compromisso assumida com o Pacto de Autarcas para o Glima e Energia e ao abrigo

do disposto na al. h) do art.o 25o da Lei 7512013 de 12109, sendo aprovado por

unanimidade com trinta e nove votos a favor, sendo vinte e três votos da Coligação Funchal

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

um voto da CDU e um voto do CHEGA.
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--- Não estiveram presentes nesta votação os(as) seguintes deputados(as) municipais:

Jéssica José Ferreira Faria, Manuel António Marques Madama de Sousa Filipe e Tiago

Miguel Reis Ferreira de Freitas da Coligação Funchal Sempre à Frente e Rubina Vanessa

da Silva Rebelo do PDR.

-- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Deputado Municipal

Marco Aurélio da Mata Pereira, da Goligação Funchal Sempre à Frente, para apresentar

o Ponto Cinco - Proposta de Deliberação - Lançamento de Concurso para a Criação

da Nova lmagem da Assembleia Municipal do Funchal, ao abrigo do disposto na al. I

do no 3 do aÉ.o 3o do Regimento da Assembleia Municipal, "Apesar do seu papel

fundamental, as Assembleias Municipais correm o risco de ser o órgão das autarquias

locais cuja missão e menos visível perante os munícipes, mas não por isso menos

importante. Na verdade, as Assembleias Municipais desempenham um papel insubstituível

na promoção da participação política democrática, enquanto espaços onde a pluralidade

de opiniões e a participação em nome proprio dos cidadãos atinge o seu grau máximo. Por

outro lado, é inegável a relevância da função fiscalizadora dos deputados municipais quanto

à governação autárquica, participando diretamente na definição de um rumo para o

município

Nesse sentido, pela sua proximidade aos munícipes, pela heterogeneidade na sua

composição e pela pluralidade da sua representação, é decisivo que as Assembleias

Municipais representem e sejam capazes de renovar o apelo à participação dos cidadãos

na vida política das nossas comunidades

Assim, no caso da Assembleia Municipal do Funchal, a criação de uma nova imagem de

marca pode ser um elemento fundamental para a valorização do processo democrático e

distinção quanto às funções desempenhadas pelos deputados municipais, servindo de

imagem a ser usada em todos os meios e suportes de comunicação. É com esse objetivo
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que se propõe o lançamento de um Concurso de ldeias para a Criação da Nova lmagem da

Assembleia Municipal do Funchal

O logotipo deve ser uma imagem original, criativa e que reflita, tanto quanto possível,

aspetos da identidade do concelho, da marca Funchal e da representatividade presente na

Assembleia Municipal

Através deste concurso de ideias, dirigido a todos cidadãos, residentes ou não residentes

no Município do Funchal, pretende-se aprofundar a ligação da autarquia com os cidadãos,

visando o envolvimento de todo o concelho, através da sua participação nas políticas

governativas locais e consequentemente visando o reforço da qualidade do processo

democrático local. A nova imagem da Assembleia Municipal do Funchal deve apelar à

participação pública e à cidadania colaborativa, pretendendo-se que a proposta identifique

o processo democrático municipal e a Assembleia Municipal como a casa do poder local.-

Por fim, o regulamento do referido concurso deve prever a constituição de um júri, do qual

faça parte um representante da Assembleia Municipal, responsável pela análise das ideias

apresentadas, bem como a atribuição de um prémio monetário ao autor da proposta

vencedora

Pelo exposto, a Assembleia Municipal delibera, ao abrigo da alínea l) do no 3 do artigo 30

do seu Regimento que esta Assembleia Municipal, juntamente com a Câmara Municipal do

Funchal, lancem um Concurso para a Criação da Nova lmagem da Assembleia Municipal

do Funchal, aberto a todos cidadãos, residentes ou não residentes no Município do Funchal,

aprovando um regulamento para o efeito, do qual conste, entre outros, a atribuição de um

prémio monetário ao autor da proposta vencedora."

- INTERVENÇAO:--

--- O Senhor Deputado Municipal José Júlio de Carvalho Gomes Gurado, do PS,

transmitiu o seguinte: "É sempre saudável quando diferentes orgãos de poder assumem a
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sua diferença e autonomia entre si. Consideramos por isso oportuna que esta

independência dos diversos órgãos de poder local, se alargue também à imagem.

Esperamos, no entanto, que essa autonomia não se fique apenas pela imagem, se

consideramos normal e até desejável que haja uma saudável articulação entre os diversos

orgãos de poder. Também é verdade que tal articulação não deve resultar da anulação das

diferenças e especificidades próprias de cada órgão, como aquela que se verificou, aliás,

nesta semana que se comemoraram os 48 anos do 25 de Abril. Foram programadas 3

iniciativas, todas bastante interessantes, que podiam ter sido organizadas isoladamente

pelo executivo, mas a que a Assembleia Municipal, em boa hora, se associou. No entanto,

faltava uma associação que refletisse também um caráter que este órgão deliberativo e

representativo plural, permitisse a participação pública e o exercício da cidadania

colaborativa, e estou a citar expressões constantes do documento representado pelo

Senhor Deputado. É precisamente em nome desse caráter de representatividade, da

participação política democrática, da pluralidade de opiniões, mas também a inegável

relevância da função fiscalizadora dos deputados municipais, citando novamente a vossa

proposta de deliberação, que sugeríamos que na constituição do júri proposto, faça parte

não apenas um(a) representante desta Assembleia, mas um leque mais alargado

representativo desta pluralidade democrática e diversidade. Estou certo de que não será

difícil para a Coligação acomodar esta proposta, nem será difícil encontrar entre as diversas

forças aqui representadas, quem queira contribuir voluntariamente por este de escolha

daquele que será a nossa imagem de todos(as) nós."---

--- O Senhor Presidente da Assembleia pronunciando-se sobre este assunto disse: "Fico

muito lisonjeado por haver um grupo municipal que se preocupou com a imagem da

Assembleia Municipal. Quando do meu início e do meu antecessor, sei o quanto as coisas

foram difíceis para ele, e tenho-vos a dizer que para mim tem sido muito fácil. Muito fácil
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estar convosco, muito fácil partilhar convosco as ideias, e a Assembleia Municípal tem vindo

a mudar alguma coisa ao longo destes poucos meses. Foi aquijá lembrado a televisão, o

facebook e hoje estarmos nesta freguesia. Vale muito a imagem, mas vale muito a nossa

postura e esta tem sido uma postura digna de todos nós e é convosco que conto."

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

Sempre à Frente, corroborou as palavras do Senhor Presidente da Assembleia acerca da

sua sorte e do seu trabalho ser muito fácil e muito simples, ao contrário do seu antecessor

que chegou a ser insultado pelo o Presidente da Câmara de então, chamando-o de

incompetente e de inábil.

Sobre o desafio que foi lançado pelo grupo municipal do Partido Socialista, disse que o

Funchal Sempre à Frente está totalmente disponível para que em vez de um só

representante, mais partidos possam estar representados nesse júri estando certo que a

Câmara Municipal não só saberá acolher aquela proposta, como aquando da feitura desse

regulamento possa também colocar na composição do júri mais do que um representante

da Assembleia Municipal, sendo certo que a escolha desses representantes deverá passar,

como sempre, pela Conferência de Líderes

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

- Lançamento de Concurso para a Criação da Nova lmagem da Assembleia Municipal

do Funchal, ao abrigo do disposto na al. I do no 3 do art.o 30 do Regimento da

Assembleia Municipal, à votação sendo aprovado por maioria com trinta e nove votos a

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

PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do MPT, um voto da CDU e uma abstenção

do CHEGA

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

Coligação Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN,
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um voto do MPT, um voto da CDU e uma abstenção do CHEGA.

--- Nada mais havendo a tratar nesta reunião, sendo quinze horas e quarente e oito minutos,

o Senhor Presidente da Assembleia deu-a por encerrada

-- Esta ata foi aprovada em minuta pa'a 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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