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VOTO DE PROTESTO 

DECLARAÇÕES DO SR. PRESIDENTE SOBRE A PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL 

(Telejornal da Madeira em 05.Outubro.2016) 

 

1. O Sr. Presidente, para disfarçar o fraco desempenho deste executivo, já nos 

habituou a criticar tudo o que foi feito pela anterior gestão municipal em prol do 

desenvolvimento do concelho. 

Nessa sua ânsia de mal dizer, chegou ao absurdo de fazer graves, alarmantes e falsas 

declarações sobre um tema demasiado importante para a vida municipal como é o 

caso da Proteção Civil. Chega ao ridículo de, inclusivamente, criticar os anteriores 

executivos socialistas municipais. 

2. Em declarações prestadas ao telejornal da Madeira, no dia 05.10.2016, a 

propósito da aprovação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, afirmou o 

seguinte: “Machico antes não tinha nada em termos de proteção civil. Em termos de 

coordenação de proteção civil não tinha nada. Não havia coordenação. Não havia de 

facto cuidado de conseguir dar uma resposta cabal aos problemas, a este tipo de 

fenómenos…” 

3. Relembramos o Sr. Presidente que quando a legislação obrigou a criar o Serviço 

Municipal de Proteção Civil, o mesmo foi introduzido na orgânica do Município. 

Posteriormente foi elaborado o Regulamento Municipal de Proteção Civil, que após 

discussão pública foi aprovado em reunião de câmara realizada no dia 24 de Fevereiro 

de 2011 e em Assembleia Municipal em 28 de abril de 2011. O Sr. Presidente, na sua 

aflição de criticar, nem se recorda que, na qualidade de vereador da oposição, 

participou nessas reuniões, votou favoravelmente e apresentou uma declaração de 

voto, que se anexa. 

Mais se recorda que durante os 12 anos da anterior gestão, não tivemos problemas ao 

nível da proteção civil no concelho e enfrentámos algumas intempéries, incluindo a do 

20 de fevereiro de 2010. 

https://www.facebook.com/PSDMadeira
https://twitter.com/psd_madeira
https://instagram.com/psd_madeira/
https://www.youtube.com/channel/UCpJYm8nE484MnoZycGoY5gQ
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Sempre colaborámos com o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) e participámos 

em vários simulacros (vias rápidas e expresso, túneis, Zona Franca, aeroporto, etc. 

Colaborámos com as escolas no âmbito da elaboração dos planos de emergência de 

edifícios públicos. 

Dotamos os bombeiros municipais de equipamentos de segurança e viaturas, para 

garantir a sua eficiência e prontidão. Quando este executivo tomou posse decorria um 

concurso para a aquisição de uma ambulância. 

Encetámos negociações com empresas especializadas e já tínhamos elaborado 

trabalhos preparatórios, tendo em vista a elaboração do Plano Municipal de 

Emergência e Proteção Civil. 

Esse processo foi interrompido porque entretanto surgiu a possibilidade do plano ser 

efetuado através da AMRAM, com recursos a fundos comunitários e consequente 

poupança financeira para o município. O que efetivamente veio a acontecer, já com 

este executivo. 

4. Neste mandato e em matéria de proteção civil municipal, convém recordar a 

inédita greve dos bombeiros municipais, a interrupção da escola de voluntários e a 

trapalhada que foi a substituição do comandante. 

Tendo em conta o exposto, os vereadores do PSD apresentam um Voto de Protesto 

pelas declarações infundadas e falaciosa do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Machico, que só se podem entender na linha que tem seguido desde que tomou 

posse, que é de criticar e denegrir o trabalho feito pela anterior gestão municipal. 

 

Machico, 06 de Outubro de 2016 

Os vereadores do PSD, 

https://www.facebook.com/PSDMadeira
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