-----------------------------ATA NÚMERO 28/2014------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM DEZ DE JULHO DO ANO DOIS MIL E CATORZE.----------Aos dez dias do mês de julho do ano dois mil e catorze,
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, Dr. Paulo Alexandre Nascimento
Cafôfo, com a presença dos Senhores Vereadores: Dr. Bruno
Miguel Camacho Pereira, Dr. Domingos Manuel Martins Rodrigues,
Dr. Paulo Alexandre de Atouguia Aveiro, Dra. Maria Madalena
Caetano Sacramento Nunes, Dra. Vanda Maria de Fátima Sousa de
França Correia de Jesus, Eng. Miguel Sérgio Camacho Silva
Gouveia e Eng. João José Nascimento Rodrigues. A secretariar
esteve presente o Dr. Rui Emanuel Sousa Abreu, diretor do
Departamento Administrativo.-----------------------------------------------Presentes, ainda, a Senhora Dra. Alicia Maria Faria Abreu e os
Senhores Énio Dionísio Vieira Martins e Dr. Luis Miguel Castro
Rosa, que substituem, 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
Vice-Presidente Idalina Perestrelo Luis, da Mudança, e os Senhores
Vereadores Dr. Artur Alberto Fernandes Andrade, da CDU, e José
Manuel Rodrigues, do CDS/PP, respetivamente.-----------------------------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião.------------------------------------------------------------------------
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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:- O Senhor Presidente iniciou este
período dando conhecimento ao Executivo que estará ausente na
próxima reunião, sendo substituído na sua falta pela Senhora
Vice-Presidente, Idalina Perestrelo Luis.---------------------------------------Em seguida pronunciou-se sobre os seguintes assuntos:--------- - Trabalhadores da S.E.P. - Informou que já há sentença,
considerando, por isso, que já não fazia sentido a deliberação
aprovada pela Câmara, por proposta do PSD, para a negociação
dum acordo com os trabalhadores para a integração dos mesmos
na empresa Frente Mar. Informou ainda que foram solicitados ao
Tribunal os contratos de trabalho dos funcionários em causa, por
forma a serem elaborados pela Câmara os seus próprios contratos
contemplando os direitos laborais adquiridos. ----------------------------Perante o desenvolvimento desta questão, à informação e
garantias dadas pelo Senhor Presidente, o Senhor Vereador Bruno
Pereira disse que o PSD apresentava a revogação da deliberação
anterior.--------------------------------------------------------------------------Por sua vez, o Senhor Vereador João Rodrigues, do PSD,
recomendou que este assunto fosse tido em conta na concessão
dos parcómetros.-------------------------------------------------------------
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--- - Suspensão do PDM para as obras de ampliação do Hospital –
Tendo em conta a questão levantada sobre este assunto, o Senhor
Presidente fez o historial desde a chegada do pedido de parecer à
CMF, por parte da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos
Humanos, em vinte e sete de fevereiro/dois mil e catorze.
Informou: --------------------------------------------------------------------- “Na reunião de 3 de abril foi presente o Parecer do Departamento
de Planeamento Estratégico, em que referia a omissão de vários
estudos, bem como a falta do projeto de arquitetura. A Câmara
deliberou, face ao citado parecer, solicitar os elementos em falta;--- Em 9 de abril foi enviado o ofício da Câmara ao Governo
informando a deliberação tomada;---------------------------------------- No dia 3 de junho a CMF recebeu o projeto de arquitetura;--------- A 5 de junho foi publicado no JORAM a suspensão parcial do
PDM, para ampliação do Hospital;---------------------------------------- No dia 6 de junho sai no Diário de Noticias a informação”.------------Informou ainda que, até ao momento, não foi recebida pela
Autarquia qualquer notificação sobre esta matéria por parte do
Governo, nem a CMF emitiu qualquer parecer.---------------------------Na sequência da explicação dada pelo Senhor Presidente, o
Senhor Vereador Énio Martins, da CDU, afirmou que confirmandose a não emissão de parecer por parte da CMF, estaremos, então,
perante o procedimento habitual do Governo Regional, ou seja, de
desrespeito para com a Câmara Municipal do Funchal, o que é
grave entre instituições.-----------------------------------------------------

Ata N.º 28 /14
Reunião da CMF realizada em 10/07

Página 3 de 11

------ - Tomando a palavra, o Senhor Vereador Miguel Gouveia, da
Mudança, prestou algumas informações a questões colocadas na
passada reunião.---------------------------------------------------------------Relativamente ao Crematório de São Martinho, informou que a
conclusão da obra está prevista para vinte e três de julho, e que já
estão a ser programados testes no forno. Apenas a envolvência
naquela data poderá não estar ainda concluída.--------------------------Em relação às casas de banho públicas, disse ter solicitado ao
Departamento

de

Obras

Públicas

um

levantamento,

sendo

informado de que as instalações do Almirante Reis e junto ao
edifício

da

“SocioHabitaFunchal”

não

estão

nas

melhores

condições, necessitando de obras.-------------------------------------------No que concerne à lista de apoios concedidos, fez a sua entrega
à Senhora Vereadora Vanda de Jesus.--------------------------------------Entregou também a lista dos processos judiciais que a mesma
Vereadora havia solicitado.------------------------------------------------------ - Intervindo novamente, o Senhor Presidente abordou as
reuniões do mês de agosto, tendo sido decidido, após troca de
impressões, que fosse realizada uma reunião no dia vinte de
agosto.------------------------------------------------------------------------------- - Em seguida, usando da palavra, o Senhor Vereador Bruno
Pereira, do PSD, referiu-se a três funcionárias que estava no
Departamento de Cultura, em situação de requisição, e que
regressaram aos serviços de origem. Destacou o papel destas
funcionárias que deram muito à Câmara Municipal, salientando a
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falta que irão fazer. Lamentou que, após dedicarem uma vida ao
Departamento de Cultura, as mesmas sejam obrigadas a voltar,
depois de vinte e cinco anos, a lecionar aulas, frisando que tudo
isto vem causando um certo mal-estar nos serviços. Manifestou o
protesto do PSD pelo procedimento adotado pela Câmara.--------------Por último deixou um louvor às funcionárias, pela dedicação e
pelo trabalho que desenvolveram.---------------------------------------------- - O Senhor Presidente tomou a palavra para explicar a
situação. Disse que foi solicitado ao Departamento de Recursos
Humanos um levantamento de todos os funcionários em situação
de requisição, e que efetivamente a maioria está no Departamento
de Cultura. Fez notar que existem constrangimentos financeiros e
orçamentais, devido à necessidade de redução de pessoal, mas a
Câmara quer manter as funcionárias, passando de uma situação
de requisição para destacamento. Terminando a requisição a trinta
e um de agosto, a Câmara aguarda ainda a resposta do Governo,
ao qual se solicitou destacamento das funcionárias.---------------------Por último deixou expresso que a Câmara reconhece o trabalho
das funcionárias, mas tem outras pessoas, se necessário, para
substituí-las.----------------------------------------------------------------------- - Interveio de seguida o Senhor Vereador João Rodrigues, do
PSD, abordando os seguintes assuntos:------------------------------------ - Contratos da Frente Mar – Questionou a contratação de
trabalhadores, efetuada pela Frente Mar e a informação que
solicitou sobre o assunto.---------------------------------------------------
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--- - Esgotos na Praia do Gorgulho – Perguntou se existe algum
desenvolvimento em relação ao problema ocorrido recentemente
naquela praia;------------------------------------------------------------------- - Terrenos da Praia Formosa – Disse que gostaria de ser
informado sobre a reunião que julga ter ocorrido, conforme ficara
decidido na última reunião pública, acerca da questão do acesso à
Praia Formosa;------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente confirmou a realização da reunião com a
empresa proprietária dos terrenos, salientando que a preocupação
imediata da Câmara é que, nesta época balnear, o acesso se
mantenha, sem haver o risco de ser cortado.------------------------------ - Projeto de obras de recuperação do Tribunal – Solicitou que
lhe fosse dado a saber o ponto da situação;-------------------------------O Senhor Presidente informou que a situação estava num
impasse, mas que iria reunir com o novo Secretário de Estado.-------- - Edifício 5 de Outubro – Relativamente aos estacionamentos
cedidos à CMF, perguntou se já foi emitida a licença de utilização
do edifício para que a autarquia possa receber os mesmos.--------------O Senhor Presidente disse que irá obter informação sobre o
assunto, sendo a mesma posteriormente prestada.------------------------- - Fazendo a sua intervenção, o Senhor Vereador Luis Miguel
Rosa, do CDS/PP, começou por solicitar a atenção da Câmara para
uma preocupação manifestada pela população, devido ao aumento
da insegurança e consumo de estupefacientes que se faz sentir,
por exemplo, na Estrada Conde Carvalhal e Rua da Alegria, em
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edifícios abandonados.--------------------------------------------------------Perguntou, neste sentido, se tem havido solicitação de mais
licenças para guardas noturnos, considerando que poderiam ser
uma solução para esta situação preocupante.----------------------------O Senhor Presidente pronunciou-se dizendo que os guardas
noturnos têm outras obrigações e funções, e que esta questão tem
mais a ver com a própria Polícia de Segurança Pública.--------------------Finalizando a sua intervenção, o Senhor Vereador do CDS/PP
referiu-se à presente época de Verão, questionando quais as
mediadas tomadas para vigilância das serras e da própria limpeza.---Respondendo

às

questões

colocadas,

o

Senhor

Vereador

Domingos Rodrigues, da Mudança, informou que a Cartografia das
zonas de risco estava a ser efetuada. Quanto às medidas tomadas,
disse que são as normais de vigilância para esta época do ano.---------- - Tomando a palavra, o Senhor Vereador Énio Martins, da
CDU, referenciou uma notícia do jornal “Público”, do passado dia 7
de julho, onde dizia terem sido encontrados no Teatro Municipal,
um conjunto de quadros, esculturas e bustos, alguns em avançado
estado de degradação, muitas dessas situações como resultado do
temporal de 20 de fevereiro de 2010. Perguntou se existia
inventário dessas obras e quais as medidas para a recuperação das
mesmas.-------------------------------------------------------------------------O

Senhor

Presidente

esclareceu

dizendo

que

havia

um

inventário, e que algumas das obras já haviam sido utilizadas
numa exposição.--------------------------------------------------------------
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--------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem do dia
e pela sequência nela prevista:--------------------------------------------1 – PROPOSTAS DA VEREAÇÃO:----------------------------------------------

-

Proposta

“Comemorações

do

de
Dia

Resolução
da

da

Cidade

CDU,

do

intitulada

Funchal”:

-

Foi

apresentada pelo proponente, Senhor Vereador Énio Martins, a
seguinte Proposta de Resolução:---------------------------------------------“A 21 de Agosto comemoramos mais um aniversário da elevação
do Funchal a cidade. São 506 Anos de uma história rica em
acontecimentos,

etapas

de

crescimento

e

desenvolvimento

económico e social, assim como períodos de consternação (como é
exemplo o fatídico temporal de 20 de fevereiro de 2010), de
retrocesso e dificuldades diversas. Na conjuntura atual, de
contínua crise económica e social, de desemprego e dificuldades
crescentes das famílias, de retrocesso nos direitos sociais, laborais
e

económicos,

de

constrangimentos

à

atividade

local,

ao

investimento municipal, à autonomia do próprio Poder Local
democrático nascido da Revolução de 25 de Abril de 1974, impõese uma reflexão sobre o futuro da cidade e do concelho, a
dinamização de um movimento de reflexão em torno dos grandes
desafios e questões estruturais e estruturantes que se nos
colocam, na busca da definição de uma política que proporcione
um desenvolvimento sustentável e equilibrado ao serviço dos seus
munícipes e das diversas catividades humanas. Uma reflexão que
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não pode (nem deve) passar exclusivamente pelos técnicos ou pelos
políticos, mas sim envolver todo o tecido social, económico,
cultural, as diferentes associações, enfim, um conjunto alargado de
sectores da sociedade civil, todos eles com interesses diversificados
e visões diferentes daquele que deve ser o futuro da cidade e do
concelho. Por sua vez, o Regimento da Assembleia Municipal do
Funchal consagra, no seu artigo 27.°(Sessão do Dia da Cidade), a
realização de uma Sessão Solene para assinalar o “Dia da Cidade”,
promovendo intervenções dos Presidentes da Assembleia Municipal
e da Camara Municipal, assim como dos representantes dos
grupos municipais e representantes únicos dos partidos com
assento

na

Assembleia

Municipal,

numa

sessão

que

será

organizada em conjunto pelos Presidentes dos dois órgãos
autárquicos (Câmara e Assembleia Municipais), após ser ouvida a
Conferência de Representantes dos Grupos Municipais, que
definirá o regimento específico para a concretização dessa Sessão
Solene. Assim, a Câmara Municipal do Funchal delibera: 1.º Promover um conjunto de iniciativas de comemoração do “Dia da
Cidade” que passe pela promoção de debates, sessões de reflexão,
reuniões descentralizadas da Vereação procurando aproximar
ainda mais a Câmara Municipal das populações e promovendo a
auscultação e participação direta destas; 2.°- Desenvolver os
contactos institucionais com a Assembleia Municipal no sentido da
elaboração de um Regimento específico para a realização da Sessão
Solene do “Dia da Cidade”, que defina quais o modelo de sessão,
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tempos e ordem de intervenção, assim como possíveis participantes
a serem convidados; 3.°- Elaborar um programa de divulgação dos
diversos eventos de comemoração desta data importantíssima, por
forma a que a população possa tornar-se um participante ativo e
dinâmico em todas as iniciativas e realizações associadas a este
dia.”-------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente interveio dizendo que já consta do
Regimento da Assembleia Municipal o que é proposto no nº 2 da
proposta, pelo que sugeriu que fosse retirado aquele ponto.------------Usando a palavra, o Senhor Vereador Bruno Pereira, do PSD,
opinou que todos os dias são bons para debater a cidade, mas que
o Dia da Cidade nem é o melhor para este fim, sendo,
inclusivamente, do conhecimento de todos que as pessoas
aproveitam essa altura para descansar, pois agosto é o mês em que
a maioria está de férias Subscrevendo a intenção, mas por não ser
a ocasião indicada, o sentido de voto do PSD é o de abstenção.--------Tomando a palavra, o Senhor Vereador Énio Martins, da CDU,
disse que o objetivo desta proposta era criar um movimento de
debate e reflexão sobre o futuro da cidade, envolvendo a sociedade
civil, as populações e as instituições, concretizando um conjunto
de iniciativas descentralizadas que passassem pelo envolvimento
direto de todos. “Claro que este conjunto de iniciativas não era
possível concretizar somente no “Dia da Cidade” mas as mesmas
deviam ser alargadas no tempo”, sublinhou.------------------------------O Senhor Vereador do CDS/PP, Luis Miguel Rosa, manifestou-se
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dizendo concordar também com a retirada do ponto 2.------------------ - Retirado pelo proponente o ponto 2, foi a proposta submetida
à votação tendo sido aprovada, por maioria, com abstenção do
PSD.---------------------------------------------------------------------------2 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------

-

2.1-

Obras

Particulares:

-

Presente

projeto

de

recuperação/reconstrução do edifício localizado na Rua da Cadeia
Velha, nºs 4 e 6, conhecido como “Taberna Real”, freguesia da Sé,
apresentado por José Ricardo Fraga Gomes Ferreira (proc.º
2347/14, sub-procº2014000174), tendo a Câmara deliberado, por
unanimidade, aprovar nos termos propostos pelo Departamento de
Urbanismo (refª CH 336/14).----------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião às treze horas.--------------De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu,
diretor

do

Departamento

Administrativo,

na

qualidade

de

Secretário, a redigi e subscrevo.-------------------------------------------

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

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

NOTA: Ata publicitada pelo Edital nº 186/2014, publicada nos locais de estilo
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