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MUNICIPIO DO FUNCHAL

OEPARTAHENTO DE ORDENAÍ.IENTO DO TERRIIÓRIO
OIVISÃO DE HOBILIOAOE E TRÀNSITO

EolïA[ N.s 207 /2020

TNTERRUpçÃ0 DE rRÂNStT0 AUT0MÓVEL
NO CAMINHO DOS SALTOS

Bruno Ferreira Flartins, no uso da competência que lhe advém do
Despacho de Delegação e Subdelegação de Competências, exarado pelo
Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em 7 de.junho de
2019, publicitado pelo Edital n.a 260.,20Ì9, torna público que devido à
realização de uma obra privada a cargo da empresa IRS - Conskuções,
Lda., torna-se necessário interromper 0 tÍânsito automóvel no Caminho
dos Saltos, troço compreendido enhe a Estrada dos Marmeleiros e a Rua
da Levada de Santa Luzia, no dia 09 de julho, entre as 10h00 e as 14h00.

Esta interrupção será coordenada pela PolÍcia de Segurança Pública.

MunicÍpio d0 Funchal, àos 07 dejulho de 2020

0 Vereador com deleqa(ão e subdelegação
de competênciasdo Presidente da Câmara

Bruno Feileirá l{anins
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SEcREIÁRtÂ BEGt0NÁL 0E ÀH8tENIE, RECURS0S t{ÂIURÂ!S E ÂLTEMC0ES CUfiÁÌtCÁS
0lRF$0 RFCIJIAL 00 \f4BllrÍc F {. TFRìcJrs cUl\lAItús

Aviso n.q I4lDRAÂC-SR AAC/2020

PARIICIPACÃ(] PÚBLICA DÂ PR(1P(]STA DE PROGRAMA

PARA A (1RLA COSTEIRÂ DO PORIO SANTO (POCPS)

A Serretaria Regional de Anrbiente, Rerursos Naturais e Âlteraqoes Climaticas,

atíaves da 0iÍeri0 Reqional do AmbienÌe e Alteracoes Climátiras. toína público que,

nos terntcs e para os eÍeitos d0 disposto n0 aÍtiqo 4Z d0 0eríeto leqislativo Eeqional

n 18 20Ì7 M,de27de1unho,iráprorederseàabertuÍad0period0dedisrussj0priblica

da prcposla do Proqrana da Oíla Costeira d0 P0Ít0 Santo (P0CPS), cula elaboracóo foj

deterninrda pela Sesclucão nr 383.20Ì6, publirada no l0RAf1, I serie, n., Ì20 de 12

de julho, e desenvclvido scb a forma de Programa Especial para a 0rla CosÌeira do Portt
Sant0 (P0CPS), bem rsmo d0 íespetivo reldt0Íi0 ambiental, n0s teÍmos d0 ni 7 d0 artig0

Z' d0 DerÍet0-Lei n' 232 200Ì de l5 dejunha, na suà arual íedar;0.
0 pr0ress0 Íeferente à píoÍJosta de Proqr:ma p:ra a 0íla C0steira d0 P0rt0 Santo

(P0CPS), pcde ser ronsultrd0 entíe rs 9,00h e as l2 30h e pnríe âs 14,00h e ts t7.30h
nâSeíetaÍiaReqi0naldeAmbiente,RecuÍs0sNaturaiseAlteÊqõ€süimátiras,comsede

no EdifÍcio do Campo da Barca sito à Rua []r. PesÌana lúnior, n: 8, 3r andar, S0S4-508
Funchal e na Cãmara l'luniripal d0 P0Ít0 Santo,

0 prorcsso esti ainda disponivel na pagina da Interner da SRAAC

(https,' rvrviv.madeira.g0v.pt sÍaar) e na pagina da InterncÌ da 0BAAC
(hÌlps,' rvlviv.madeira.qcv.pt, draac).

N0 lmbit0 d0 prores;o de dirussão pública serão p0ndeÍddas t0dãs as 0bservaroes

e sugestdes relativas à proposÌa de Proqrama para a 0rla Ccsteira do Porto Santo (P0-

CPS), as quais deven ser dirigidas a Dkeqão Begional do rlmbiente e Alteracões Climj-
ticas e apresentadas p0Í esrÍito atravÉs de c0rei0 0u para 0 endetet0 €letÍdni(0 draarij
rnad€ira.govpl até à dàta d0 termo dd disrussà0 públi(a.

0 periodo de discussão públira Ìeilt iniric 5 dias apos a data de publicarã0 deste

ànúnci0eÌ€rá aduÍacãode 30 diasúteÌs,estand0píevista unìa sessã0deesrlìÍerimento
no dia 21 dejulho, pelas l8 hoías, n0 P0rt0 Santo.

Funchal, 3 de julho de 2020.

0 0iretcr Regional do /1mbiente e Alterações Clinìátiras

HonuelÁro 0liveiro
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Região

Madeira mantém cinco
casos ativos cle covid-Ig
Por Carla Sotss

1Ïï'4n'ï!"',""'

Depois de na passada segunda-feir.r
terem sido f,nunciados mais dois cf,
sos de covid-19 na )ladeirì. ontem o
boletim cpidemiológico do l,\S.\ÚDE
Íeieria que "nào há novos ctsos po
sitivos a reponf,r".

N0 total. J Região Íegista 95 ca-
sos tun[irnratlos dr, n(rvr) Lorr)nf,\'i-
rus. dos quf,is 9Í) siô iJsos re(upc
rados e cinco sâo casos:ìtiK)s.

Relembre-se que este cinco ca-
sos ativos aoram idcntilic;Ìdos no
ronrcxro Íliì\ f,rivirlrrles dc vigilán -

cia implementiìdas no,\eroportr.r
Internrcional da \lãdeira CrisÌif, no
Ronaldo. Estes viajantes permrnL.
cem em coniinf,men() em unidàde
hoteleira ou residência própriì.
sem necessidade rle cuidados hos
pitalàrcs.

O lnstituro dc AdminisrÍacào df,

@

90
Saúde. IP-RAÌ\i Íslere aiÌìda que
ate ao dia Éi de iulho ioram conta-
bilizadas na Rcsii0.\utrinonra da
!ladcira 1.55O notiiicacoes de casos

suspeiros de covid 19. 1.4;7 das
quais nio se confirmaram.

O boletim nrais infoÍma que
5 523 pessoas estão idcntilicadas e

rcompanhadas pelas autoridf, des
de sàúde d0s v:lÍios concelhos da
Regiào. ìgorÌ com ÍecuÍso a uma
aplicacão M.ìdeiraSaferoDiscover.
sendn quc 3 ì20 Íl(sl.Ìs pessoJs ('s-

tão ern vigilàncir.Ìti\'f,.
No que respcita ao total de tes-

tes icovid 19 rc-alizados na RAlt.
ioram processads. rte ao iinal
da passada segunda-leira, 26.786
tmos(r;ìs.

\í) Lorltcxlo (lJ r,l)crrcirr dc rrs
I rcio (le Yi.ti.ìnÌe\ .Ì enrrad;r no .teru-
porto da lladeiÍa, ha a reltonar um
total cumulativo de 2.962 colheitas
prÍa teste i covid-19 realiziìdf,s no
loc.rl (.rte.rr l8 horrs do dia (le onrenì).

T0TAL de casos recuperados

de covicl-19 na Região Autónoma
da Madeira.

2.52í0
PESS0AS continuam enì vigilância
ativa na Regiáo Autononra da Madeira.

CORONAVíRUS COVID-IS CASOS GLOBAIS POR JOHNS HOPKINS CSSE

I I
TOÍAL OOS OOÉNTES RECUPERADOSTOÍAL OOS INFTIADOS IOÌAL DOS MORÌOS

0NTEr'r lls20.46l 0NTEI'1 535.49S

FONTE: HÌTPS .r'GISANDDATA.i\IAPS.ARCGlS.C0l'l DAD0S 0E 0NTEll AS 22H00

11.694.766 540.1.17 6.35:ì.451
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Breves

Colisão deixa mãe e filho feridos
Màe e filho ficaram íeridos na manhà de ontem após uma colisào
rodoviária, no túnel da Pinheira. no sentido Caniço - Funchal, na
Ca n cela.
Uma das vÍtimas do sinistro ioi uma crianca de 7 anos de idade que
foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM). Já
a mãe recebeu assistência de uma equipa do Corpo de Bombeiros
Sapadores do Funchal (CBSF). Amllos apresentavam t'erimentos li-
geiros e foram transporradas paÍa o servico de uÍgência do Hospital
Dr. Nélio Ì'íendonça.
A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência. BN

Incêndio não dá descanso
Continua sem dar tÍéguas o incêndio que deilagrou no passado dia
29 de iunho n:Ì zona do Vasco Gil. no Funchal. e que iá teve vários
reacendi mentos.
Apesar clo auxÍlio do helicóptero nos últimos dias. as chamas vol-
ta.ram ontem a lavrar pela encosta. numa zona de dificil acesso.
Durante a manhi, o meio aéreo Ìoi novamente ativado e o heli-
cóptero efetuou várias descargas no local. na tentativa de extin-
guir o incêndio. No terreno, estiveram também uma viatura e dois
elementos do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal (CBSF),

que se mantiveram em visilância. BN
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Aviso n.q I4IDRAAC-SR AAC / 2020
PARTICIPACÃO PÚBtNA OA PROPOSTA OE PROORAMA

PARA A 0nLA C0STE|RA 00 p0Rro SANTo (p0cps)

A Secretaria Reqional de Ambiente, RecuÍsos Naturais e Alterações Climáticas,

atraves da 0ireção Begi0nal d0 Ambiente e Alteracões Climáticas, toma públiro que,

nos temos e para os efeit0s d0 disposto n0 artigo 4Zq do l)ecreto Leqislativo Regi0nãl

nr Ì8 20U M,de2Tdejunho, iráproiederseàabedurad0peÍfudodedis(us$opúblira

da pÍop0sta d0 PÍogÍama da (]rla Costeira do PoÍÌo Santo (P0CPS), cuja elahoração Íoi

deteminada pela Remluçào nr 363/20t8, publicada no I0RAM, I serie, n.rì20 de 12

dejulho, e desenvolvido sob a [orma de Programa Especial para a 0rla Costeiíâ d0 P0Ít0

Santo (P{}CPS), bem com0 d0 respetivo relatdri0 amhiental, nos teÍmos d0 nq 7do aÍtigo

Z'!do Oecreto-Lei nq 232,,2007, de 15dejunho, na sua atual Íedaqão.

0 processo referente à proposta de Proqrama para a 0rla CosÌeira d0 P0rt0 Sânto
(P0CPS), pode *r ronsultado entre as 9.00h € as 12,30h e entre as Ì4,00h e as I7,30h,

na Serretaria RegionaldeÂmhiente,Recursos NaturaiseAhençòesClimáücas,com *de
n0 [difÍri0 d0 Campo da BaÍra, sito à Ruà Dr. Pestana.lúnioí, nq 8, 3q andaç 9064-506
Funrhal e na Câmara l',lunicipaldo Pono Santo.

0 processo está ainda disponivel na página da lnternet da SRAAC
(https, www.madeira.g0v.pt sraar) e na pá9ina da lnteínet da 0RAAC
(hnps,,','www.madeira.qov.pt :draac).

No âmbito do proresso de dirusrio púhlio serão p0nderadastodasas 0bseÍvaçõ6
e sugestões Íelativas à proposta de Pmqrama para a oÍla Costein d0 P0íto Santo (P0-

CPS), as quais devem ser dirigidas à Direção Regional d0 Ambiente e Alterações Climá-

Ìicàs e apÍesentadas pores(Íito atnvés de (orÍei0 0u paÍa 0 edereç0 eletÍóni€0 dÍaar.ô

madeiía.goÍptate à data d0 temo da discussãopúbli(a.

0 perÍodc de discussão pública tem início 5 dias apds a data de puhliraçàn deste
an ún(io e terá a duragào de 30 dias úteì s, estando prevista uma sessão de esdaÍeci mento

no dia 2Ì dejulha, pelas 18 horas, no Porto Santo.

Funchal,3 dejulho de 2020.

0 0keror Eeqional do Ambiente e AlteÍa(ões ClimáÌi(as

HonuelAmqlìvein

Assalto à mão affnada
rende IOO euros

CÂMARA DE LoBos

A ocorrência aconteceu ao início da manha desta segunda-feira.

JìI
Erça-feira

7 de iulho de 2O2O

O assalto à mão armada rendeu
ao invasor cerca de 100 euÍos. mon-
tante que se encontrava no fundo
de caixa

Apesar do strsto. a Íuncionária
não sofreu quaisquer ferimentos,
não tendo sido necessária qualqueÍ
assistência médica.

A PolÍcia de Seguranca Públi-
ca (PSP) tomou conhecimento da
ocorrèncià.

Por Brr,lnaNóbrego
bruna.nobregapjm-madeira.pt

A manhã de onrem não comecou
da melhor forma para a funcionária
da loia 'Lily Shop'. em Càmara de
Lobos, que se deparou com o pior
dos cenários logo após reraberto as
portas do espaço comercial.

A mulher, cuir idade não foi

possÍvel apurar. estava a traba
lhar quando toi surpreendiOa pJr
um indivíduo que entrou na loia
de artigos chineses com uma faca
em punho.

Segundos depois. o atacante te-
rá, presumivelmente. ameacado a
vÍtima com uma faca ao pescoco.
coagindo, desta maneira, a mulheÍ
a entregar todo o dinheiro que se
encontrava na caixa registadora.

Suspeito de sequestro em Aveiro detido na Região

PORTO SANTO

A Polícia Judiciáría. através dos de-
pan.rmenros de lnvesrigrção Crimi-
nal de Aveiro e da Madeira. deteve
os cinco presumÍveis autores de um
crime de rouboe sequestrocom arma
de fogo que aconteceu emAveiro. um
deles em solo madeirense.

O indiuduo tinhase deslocado re-

centemenle parao Porto Santo. mas
acabou por ser detido pelas aurori -
dades Íegionais.

O referido roubo remonta à ma-
drugada de 12 de fevereiro, numa
moradia no distrito de Aveiro. Os
assaltantes terão utilizado uma ca-
cadeira para entrar na habitacào.

onde se encontravam mãe e fillro.
Ambas x vÍtimas foram igredidas.
tendo os assaltantes coagido o filho
a deslocar-se a uma caixaAT![. para
realizar levantamentos.

Foram ainda furtados dÍversos
obletos em ouro, dinheiro, material
eletrónico e informático.

Homem apanhado por tráfico de estupefacientes

FUNCHAL

O Comando Regional da Madeirr dr
Pohcia de SeguÍanca Pública dete-
ve ontem um homem. de 28 anos.
nanrral e Íesidente no concelho do
Funch.Ì1, pelo crime de riÍico de es-
tupefacientes.

De acordo com nota enviade à

imprensa, a PSP Íefere que a deten

ção ocoÍreu na sequência de bul-
ca domiciliária enquadrada numa
operacão de combate ao tÍáfico de
estupefacientes em zonas urbanas
sen5lveis.

Foram apreendidos ao cidadão

enr causa haxixe para 9l doses indi-
viduais e àinda diverso material de
cone e condicionamento do produto.

O cidadào foi constituÍdo arguido.
tendo-lhe sido aplicado o Termo de
Identidade e Residência. O homem
íoi ontem presente a ribunal-
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Programa da Orla Costeira do Porto Santo em discussão

0WERi'10 REGI()NAL

SECRETARIA REol0ilAt 0E AllBtEilTE nECURSIS ilATUnAIS E ATTERACoES CUHÁilCAS
D|REçA0 RE0|0NAL t)0 AI4BTENTE E ALTERAçÕES CL|MÁT|úAS

Aviso n. 
s I4IDRAAC-SRAA C / 2020

PARTICIPACÃÍI PÚBTEA DA PRÍ|PÍISTA DE PR(IGRAHA
PARA A 0hrA C0STE|RA D0 p0RT0 SAilT0 (p0CpS)

A Secreuria Regional de Ambiente, Recunos Naturais e Ahençoes Climáticas,

aüavés da Direção Regional do Ambiente e Alterages Climáticas, toma público que,

nos termos e pan os efeitos do disposto no artigo 47,e do [}ecreto Legislativo Regional

na l8l2017 /F1, de27 de junho, irá proceder-se à abertura do período de discussão pública

da proposta do Prognama da 0rla Costeira do Porto Santo (pOCpS), cuja elaboração foi
determinada pela Resolugo ns 383/2018, publicada no J0RAl,l, I serie, n.0 120 de 12

de iulho. e desenvolvido sob a forma de Proorama Esnecíal nara a 0rla hsteira do Porto
(https://wwwjm-madeira.pt/fite/index/noticias/97961/5f0343faea7B9.jpq)

PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA DO PORTO SANTO EM OISCUSSÃO

Artiqo I 06/07/2020 l6:30

0 Programa da Orla Costeira do Porto Santo vai estar em discussão púbtica até meados do mês de agosto, estando ainda agendada para o dia 2l do mês corrente

uma sessão de esc[arecimento, que decorrerá no Porto Santo, às l8 horas.

0 anúncio da Secretaria RegionaI de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Ctimáticas, que por [apso do JM não foi pubticado hoje na edição impressa, pode ser

consuttad0 na íntegra no texto que passam0s a reproduzir:

"A Secretaria RegionaI de Ambiente, Recursos Naturais e ALterações CLimáticas, através da Direção Regionat do Ambiente e Atterações Ctimáticas, torna público

que, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 47.q do Decreto Legistativo Regional, na l8/20,17/M, de 27 de junho, irá proceder-se à abertura do período de

discussão pública da proposta do Programa da Or[a Costeira do Porto Santo (POCPS], cuja etaboração foi determinada peta Resotução nq 363/2016, pubticada no

JORAM, I serie, n.a 120 de l2 de jutho, e desenvotvido sob a Íorma de Programa Especiat para a 0rta Costeira do Porto Santo (P3CPS), bem como do respetivo

relatório ambienta[, nos termos do nq 7 do artigo 7.e do Decreto-Lei ne 23212007, de15 de junho, na sua atua I redaçã0.

0 processo referente à proposta de Programa para a orla Costeira do Porto Santo (POCPS), pode ser consultado entre as 9:00h e as l2:30h e entre as l4:00h e as

l7:30h, na Secretaria RegionaI de Ambiente, Recursos Naturais e Atterações Ctimáticas, com sede no Edifício do Campo da Barca, sito à Rua Dr Pestana Júnior, nq 6,

3q andar, S064-506 FunchaI e na Câmara Municipat do Porto Santo.

0 processo está ainda disponÍvel na página da lnternet da SRAAC (https://www.madeira.gov.pt/sraac) e na página da lnternet da DRAAC

ftltpslwwyc,rnsdcgaqov Êtll6€q (httpslwulry.madcuaS0v.pl&rass)).

No âmbito do processo de discussão púbtica serão ponderadas todas as observações e sugestões retativas à proposta de Programa para a grla Costeira do porto

Santo (POCPS), as quais devem ser dirigidas à Direção Regional. do Ambiente e Alterações Ctimáticas e apresentadas por escrito através de correio ou para o

endereço eletrónico draac@ madeira.gov.pt até à data do termo da discussão púbtica.

0 período de discussão púbtica tem início 5 dias após a data de pubticação deste anúncio e terá a duração de 30 dias úteis, estando prevista uma sessão de

esctarecimento no dia 2l de jutho, petas l8 horas, no PoÍto Santo."

NIARIT,I,//VIo
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S:ssão cle lançamento do livro

Placa Central,

na,rvenida Hrriaga,

no FLrnrhal

https://www.jm-madeira.pVregiaolverlgTg6llPrograma_da_Orla_Costeira_do_porto_Santo_em_discussao_ 1t3


