-----------------------------ATA NÚMERO 1/2019------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM TRÊS DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E
DEZANOVE.----------------------------------------------------------------------------Aos três dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezanove,
nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Município e Sala de
Reuniões, reuniu a Câmara Municipal, pelas dez horas, sob a
Presidência do Senhor Presidente, Paulo Alexandre Nascimento
Cafôfo, estando presentes o Senhor Vice-Presidente, Miguel Sérgio
Camacho Silva Gouveia e os Senhores Vereadores: Rubina Maria
Branco Leal Vargas, Jorge Miguel do Vale Fernandes, Joana
Carolina Oliveira da Silva, Maria Madalena Caetano Sacramento
Nunes, Luis Miguel Castro Rosa, Bruno Ferreira Martins, Elias
Rodrigues Homem de Gouveia e João Pedro Mendonça Vieira. A
secretariar esteve presente Celina Maria Pereira Alveno, Chefe da
Unidade de Democracia Participativa e Cidadania.-----------------------Presente, ainda, o Senhor Manuel Trindade Gouveia da Silva,
que substitui, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 78º e
79º da Lei número 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei
número 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Senhora Vereadora Idalina
Perestrelo Luis, da Confiança.------------------------------------------------Além dos acima mencionados estiveram igualmente presentes
nesta reunião, os Adjuntos do Gabinete de Apoio à Vereação, Énio
Câmara, Sandra Silva, João Beja e Sandra Machado.----------------------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
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reunião.-----------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada
a leitura da ata da reunião anterior a qual, previamente distribuída
em

minuta

aos

Senhores

Vereadores,

foi

aprovada

por

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA----------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Ao iniciar este período, o Senhor
Presidente desejou um bom ano de 2019 a todos os Vereadores e
deu a palavra ao Senhor Vereador João Pedro Vieira, da Confiança,
para informar que no dia trinta (31) de dezembro de dois mil e
dezoito foi publicado no Diário da República o concurso interno de
acesso misto para categorias da carreira de fiscal municipal.------------- - Usando da palavra, o Senhor Vereador Bruno Martins, da
Confiança, também desejou um feliz ano novo a todos os
Vereadores.------------------------------------------------------------------------Seguidamente, este mesmo Vereador, pediu esclarecimentos à
Senhora Vereadora Rubina Leal, do PSD, sobre a notícia publicada
no dia dezoito de dezembro passado, no Diário de Notícias da
Madeira, insinuando que entregava projetos a amigos, e citou a
notícia publicada «Rubina Leal lança a farpa a Cafôfo e ao seu
"Vereador Bruno".»----------------------------------------------------------------Continuando, o Senhor Vereador Bruno Martins, afirmou:
“Considero que estas declarações são considerações injuriosas e
peço que a Senhora Vereadora aproveite esta oportunidade para se
retratar e clarificar o que insinua.”----------------------------------------
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------ - Tomando a palavra, a Senhora Vereadora Rubina Leal, do
PSD, também desejou bom ano a todos os Vereadores e a propósito
das declarações, respondeu: “Tratam-se de declarações proferidas
na sequência da intervenção do Senhor Presidente da Câmara
aquando da inauguração dos 28 fogos dos Viveiros III e tendo em
conta os projetos que têm sido aprovados pela Câmara Municipal.
Entregar projetos a amigos foi uma força de expressão. Tratam-se
de declarações feitas num contexto. Não estou num julgamento
nem numa inquirição, no entanto não posso deixar de expressar
que nesta casa há técnicos capazes de fazer projetos que têm vindo
a ser entregues sistematicamente a arquitetos de fora da Câmara.”------

-

Intervindo,

o

Senhor

Vereador

Bruno

Martins,

da

Confiança, retorquiu: “Os projetos de obras públicas da Câmara
Municipal têm uma exigência de qualidade. Sejam trabalhos feitos
internamente ou externamente a exigência é máxima porque é isso
que os munícipes pretendem de nós. Mas os projetos são feitos por
concurso público. Entregar projetos a amigos é uma fantasia da
Senhora Vereadora. Não há nenhuma base concreta ou verdadeira
nas suas insinuações. Dei-lhe a oportunidade de esclarecer. As
suas

insinuações

foram

uma

ofensa

pessoal,

injustas,

infundamentadas.”----------------------------------------------------------------Sobre esta questão, a Senhora Vereadora Rubina Leal, do
PSD, referiu tratar-se de declarações políticas e feitas num
determinado contexto.------------------------------------------------------------ - Usando de novo da palavra, a Senhora Vereadora Rubina
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Leal, do PSD, solicitou informação sobre quais os projetos que
teriam apoio do IFRRU, na sequência de uma notícia publicada na
comunicação social.--------------------------------------------------------------- - O Senhor Presidente respondeu que poderiam fornecer essa
listagem.----------------------------------------------------------------------------Continuando a sua intervenção, a Senhora Vereadora Rubina
Leal, do PSD, solicitou esclarecimentos sobre quem tomou a
decisão de autorizar o pastoreio no Parque Ecológico do Funchal e
qual o ponto da situação.-------------------------------------------------------- - Relativamente a esta questão, o Senhor Presidente
respondeu: “Tivemos conhecimento de um problema ligado à
alimentação de um rebanho que estava sem pasto. Tendo em conta
a situação foi-nos solicitado a colaboração, uma vez que havia
animais a morrer à fome. A Câmara disponibilizou-se para tentar
solucionar a situação, de forma transitória, mas, entretanto, foi
encontrada outra alternativa.”--------------------------------------------------Intervindo novamente, a Senhora Vereadora Rubina Leal, do
PSD, referiu que esta informação foi pública e publicitada no site
da Câmara a permissão do Pastoreio no Parque Ecológico,
questionando quem autorizara.-------------------------------------------------Em relação às declarações proferidas pela Senhora Vereadora
no Diário de Notícias da Madeira, no dia dezoito de dezembro de
dois mil e dezoito, o Senhor Presidente acrescentou: “Há matéria
política e há matéria pessoal. Quando se faz as afirmações como as
que a Senhora Vereadora fez ao Senhor Vereador Bruno Martins
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estamos perante um ataque injurioso e difamatório.”----------------------- - Intervindo, o Senhor Vereador Elias Gouveia, do PSD, disse:
“Tomámos conhecimento que existem vários funcionários – por
exemplo o caso de um pedreiro e de um rapaz adstrito ao serviço
dos jardins - que estão a aguardar cirurgias, há muito tempo, sem
obter qualquer resposta.”-------------------------------------------------------- - Sobre esta questão, a Senhora Vereadora Madalena Nunes,
da Confiança, esclareceu: “Realmente temos alguns casos que se
estão a agravar fisicamente. Mas tem a ver com factos alheios à
vontade da Câmara Municipal. O que se passa é que esses
trabalhadores estão abrangidos pelo ADSE e para podermos enviar
os trabalhadores para uma clínica privada precisamos que o
SESARAM declare que não tem capacidade de resposta. Enquanto
a SESARAM não emitir essas declarações, não podemos avançar
com as operações numa clínica privada. Os trabalhadores que não
têm ADSE e apenas Segurança Social têm visto as suas situações
resolvidas porque aí a SESARAM emite as declarações sem grandes
demoras.”--------------------------------------------------------------------------- - Por sua vez, o Senhor Presidente acrescentou: “Infelizmente
a SESARAM não resolve o problema nem deixa resolver, mesmo
estando em causa a saúde das pessoas.”------------------------------------- - Tomando a palavra, a Senhora Vereadora Rubina Leal, do
PSD, questionou: “Há chefias que estão sem nomeação desde 14 de
dezembro. Nem os próprios sabem da sua situação, nem das suas
competências. Qual o ponto da situação?”-------------------------------
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------ - Respondendo, a Senhora Vereadora Madalena Nunes, da
Confiança, referiu: “Não há chefias suspensas. Há vagas e haverá
nomeações em regime de substituição e serão abertos concursos.”------ - Usando da palavra, o Senhor Vereador Luís Miguel Rosa, do
CDS/PP,

questionou:

“Na

sequência

da

alteração

orgânica

aprovada e publicada em dezembro já há despacho para as
nomeações e para as reorganizações dos funcionários?”-------------------

-

O

Senhor

Presidente

respondeu

que

estão

a

ser

diligenciados os procedimentos necessários.-----------------------------------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem do dia
e pela sequência nela prevista:--------------------------------------------1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO:--------------------------------------- - Contratação de empréstimo de médio/longo prazo para
aplicação em obras de habitação social e comparticipação do
Município em obras cofinanciadas – Aprovação da Minuta do
Contrato: - A Câmara deliberou, aprovar, por unanimidade, a
minuta do contrato do empréstimo de médio/longo prazo para
aplicação em obras de habitação social e comparticipação do
Município em obras cofinanciadas, a celebrar entre o Município do
Funchal e a Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de €
7.569.990,00 (sete milhões, quinhentos e sessenta e nove mil,
novecentos e noventa euros).------------------------------------------------- - Intervindo, o Senhor Vereador Jorge Miguel Fernandes, do
PSD, questionou para quando estavam previstas as alterações ao
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Orçamento.---------------------------------------------------------------------- - O Senhor Vice-Presidente, Miguel Gouveia, respondeu: “Não
há rubricas novas a acrescentar na sequência deste empréstimo.”-2 – ISENÇÃO DE TAXAS:-------------------------------------------------------- - Edifício “Caju”: - Acompanhado da informação da Divisão
de Mobilidade e Trânsito (refª 912/DOT/DMT/2018), foi presente o
processo da Empresa “Socicorreia – Engenharia, S.A,” (proc.º
14552/2018), solicitando a isenção do pagamento das taxas
relativas à obra do “Edifício Caju”, situado à Rua da Carreira,
números cento e oito, cento e dez e cento e onze e Rua do Surdo,
números um a cinco, freguesia de São Pedro, tendo a Câmara
deliberado, por unanimidade, aprovar.----------------------------------3 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÃO: - A pedido de
Ana Cristina Candelária Gomes Biscoito (proc.º 19754/15), a
Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com a informação
da Divisão de Águas e Saneamento Básico (ref.ª I-2018000021811),
aprovar a indemnização no valor de € 410,31 (quatrocentos e dez
euros e trinta e um cêntimos), pelos danos causados na viatura
VW Polo (matrícula 20-SZ-80), devido à existência de uma pequena
vala no pavimento, sem sinalização, à Estrada da Boa Nova,
freguesia de Santa Maria Maior.------------------------------------------4 – ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO:---------------------------------------- - Pagamento de dívida em prestações: - Acompanhado da
informação da Divisão de Água e Saneamento Básico (datada de
18.12.2018), foi presente o requerimento de João Fernando
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Rodrigues Costa – consumidor (nº 499537) (proc.º 52446/2018),
solicitando o pagamento em vinte quatro (24) prestações mensais
da dívida de € 1.669,44 (mil seiscentos e sessenta e nove euros e
quarenta e quatro cêntimos), referente ao consumo de água da
moradia situada ao Beco dos Ausentes, número vinte e dois –
Levada da Corujeira, freguesia do Monte, bem como à retificação
da fatura correspondente ao mês de outubro/dois mil e dezoito,
tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, aprovar.-------------------- - Em presença do requerimento de “Majestic Rituals – Lda.” –
consumidor

(nº

526722)

(proc.º

54735/2018),

solicitando

o

pagamento em oito (8) prestações mensais da dívida de € 2.553,23
(dois mil quinhentos e cinquenta e três euros e vinte três
cêntimos), bem como a retificação das faturas correspondentes,
respetivamente, aos meses de junho, julho, agosto e setembro/dois
mil e dezoito, referente ao consumo de água do prédio situado à
Travessa do Tanque, número treze, freguesia de São Martinho, a
Câmara deliberou, por unanimidade, deferir.--------------------------5 – PESSOAL:----------------------------------------------------------------------5.1 – Processo Disciplinar: - Em face do processo disciplinar
(nº 15/2018), instaurado ao funcionário (nº 2566), Assistente
Operacional

(Motorista

de

Pesados),

a

exercer

funções

no

Departamento de Infraestrutura e Equipamentos - Divisão de
Águas e Saneamento Básico, por falta de isenção e zelo, a Câmara
deliberou, por unanimidade, mediante escrutínio secreto, tomar a
seguinte deliberação: “Propõe-se a alteração da pena de 90
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(noventa) dias de suspensão efetivos, para 90 (noventa) dias de
suspensão, suspensos por 1 (um) ano, atendendo ao facto de ser a
primeira

vez

em

43

anos

de

serviço

que

incorre

num

comportamento passível de procedimento disciplinar. Por outro
lado, o arrependimento demonstrado, bem como a ameaça de
sanção disciplinar decorrente do presente processo, realiza de
forma adequada as finalidades da punição, o que se enquadra nos
pressupostos na Lei nº. 35/2015, de 20 de junho.”-------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião às onze horas.--------------De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu,
Chefe da Unidade de Democracia Participativa e Cidadania, na
qualidade de Secretária, a redigi e subscrevo.---------------------------

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

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

Nota: Ata publicitada pelo Edital nº 11/2019, publicada nos locais de estilo.
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