PROJETO DE RESOLUÇÃO
Recomenda ao Governo Regional o uso das instalações da Loja do Munícipe do
Caniço para a prestação de serviços da Administração Pública Regional

Inaugurada a 3 de maio de 2016, a Loja do Munícipe do Caniço é um espaço central,
moderno e agradável. Permite uma descentralização dos serviços, facilitando a
acessibilidade, em particular, aos habitantes da maior freguesia do concelho. Neste
momento, congrega todos os serviços que são prestados no edifício sede da Câmara
Municipal de Santa Cruz, com tesouraria disponível para pagamentos e também
atendimentos nas áreas do urbanismo, água e saneamento, social, organização local,
ambiente, toponímia. No andar superior está em funcionamento a Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de Santa Cruz, uma das maiores da Região a nível de volume
processual.
Durante a sua inauguração, o Secretário Regional das Finanças e da Administração
Pública, Dr. Rui Gonçalves, defendeu que o reforço da qualidade dos serviços prestados
e a proximidade da Administração Pública aos cidadãos devem estar na lista das
prioridades dos decisores políticos, considerando o projeto de relevante importância pela
descentralização que proporciona.
O executivo da respetiva autarquia deu conhecimento ao Presidente do Governo
Regional da Madeira, através do ofício 10476 de 19 de maio de 2016, da necessidade de
disponibilizar à população serviços da Administração Pública Regional na Loja do
Munícipe do Caniço, colocando à disposição do mesmo os diversos espaços disponíveis
sem qualquer cobrança de renda ou outro tipo de encargo.
Incluindo apenas os serviços públicos do Governo Regional, esta decisão visa ir ao
encontro das necessidades da população que deseja serviços de suma importância, tais
como a extensão da Repartição de Finanças, serviços dependentes da Direção Regional
da Administração da Justiça, o Registo Civil, um Balcão da Mobilidade (para questões
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relacionadas com o reembolso de viagens), um espaço para questões relacionadas com
a ADSE, um balcão da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., um Balcão do
Empreendedor ou, ainda, o Espaço Cidadão, estes dois últimos anunciados pelo Governo,
no dia da inauguração.
Recentemente, o Presidente da Câmara de Santa Cruz avançou que a Loja do
Munícipe vai contar com um serviço de Julgados de Paz, provavelmente ainda durante o
ano de 2017, fruto das conversações com o Governo da República, no sentido de garantir
mais serviços para esta centralidade que recebe diariamente cerca de 250 pessoas,
trazendo mais serviços e vantagens para a população e revelando-se uma mais-valia para
o Caniço.
Assim, pelo exposto e em conformidade com a Constituição da Republica
Portuguesa e com o Estatuto Político-administrativo da Região Autónoma da Madeira e
de acordo com o seu Regimento, a Assembleia Legislativa da Madeira recomenda ao
Governo Regional o uso das instalações da Loja do Munícipe do Caniço para a prestação
de serviços da Administração Pública Regional.
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