-----------------------------ACTA NÚMERO 18/2008----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM QUINZE DE MAIO DO ANO DOIS MIL E OITO.-------------Aos quinze dias do mês de Maio do ano dois e oito, nesta
Cidade do Funchal, Edifício do Centro Cívico de São Martinho e
Sede da Junta de Freguesia de São Martinho, reuniu a Câmara
Municipal,

pelas

dez

horas,

sob

a

Presidência

do

Senhor

Presidente, Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque, e com a
presença dos Senhores Vereadores Dr. Pedro Miguel Amaro de
Bettencourt Calado, Eng. Henrique Miguel Figueiredo da Silva da
Costa Neves, Eng. João José Nascimento Rodrigues, Dr. Miguel
Duarte Alves Freitas, Dra. Rubina Maria Branco Leal Vargas, Dr.
Artur Alberto Fernandes de Andrade, Dr. Rui Ricardo Gomes
Vieira, Dra. Maria Isabel Ferreira Coelho de Sena Lino, Dr.
Quinídio Major Pinto Correia e parte do executivo da respectiva
Junta de Freguesia. Presente a secretariar a Dra. Filomena Fátima
Marcos Pita de Fernandes, Directora do Departamento Jurídico.---------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião, agradecendo à Junta de Freguesia de São Martinho a
oportunidade de realização desta reunião da Câmara, nas suas
magníficas instalações, recentemente inauguradas. ---------------------Referiu ainda, que a reunião decorreria respeitando-se a Ordem
de Trabalhos predefinida, ficando todas as questões relativas à
freguesia de São Martinho para o fim da mesma. ---------------------AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estar presente o Sr. Vice-
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Presidente Dr. Bruno Miguel Camacho Pereira, considerando-se
justificada a respectiva falta.--------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA--------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada
a leitura da acta da reunião anterior a qual, previamente
distribuída em minuta aos Senhores Vereadores, foi aprovada por
unanimidade.----------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciou-se este período com a
intervenção da Sra. Vereadora do PS, Isabel Sena Lino, que
começou por manifestar o seu regozijo pela realização da reunião
da Câmara nas instalações da Junta de Freguesia de São
Martinho, considerando que estas reuniões descentralizadas são
uma boa política da Câmara Municipal do Funchal, uma vez que
permitem uma maior proximidade entre as duas entidades locais,
possibilitando um melhor conhecimento das preocupações e
necessidades das populações da freguesia.-----------------------------------Continuando

a

sua

intervenção,

pediu

que

a Câmara

mandasse verificar a marcação dos estacionamentos no adro da
Igreja Nova de São Martinho, pois há uma marcação junto ao
portão da Igreja que, se lá for estacionado um automóvel, o acesso
ao estacionamento fica vedado.-------------------------------------------------Terminando a sua intervenção solicitou que a Câmara
mandasse colocar um abrigo na paragem de autocarros, localizada
na rua de acesso à Igreja.--------------------------------------------------------

-

O

Sr.

Presidente
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estacionamento já tinha sido mandada rectificar e que a colocação
de abrigos nas paragens dos autocarros estava dependente da
conclusão do concurso aberto para o efeito, o qual se encontrava
em fase de recurso.--------------------------------------------------------------- - Tomando novamente a palavra a Sra. Vereadora do PS,
Isabel Sena Lino, disse querer referir, a propósito da Gala dos
Globos de Ouro, que a omissão de nomeação do atleta madeirense
João Rodrigues é de lamentar, pois atendendo ao seu percurso e
títulos arrecadados merecia melhor distinção.------------------------------- - O Senhor Presidente manifestou total concordância com
esta opinião.------------------------------------------------------------------------ - O Sr. Vereador da CDU, Artur Andrade, interveio de seguida
dizendo que se associava às declarações da Sra. Vereadora do PS,
Isabel Sena Lino, pelo facto da Câmara estar a realizar reuniões
descentralizadas, atitude que só pecava por ser tardia.--------------------Continuando, este Vereador colocou as questões que se
passam a referir:---------------------------------------------------------------Pediu a atenção da Câmara para o facto de não estar a ser
efectuada a recolha selectiva do lixo, pelo menos há duas semanas
consecutivas, na Rua Conde de Carvalhal.--------------------------------Solicitou

a

atenção

da

Câmara

para

uma

preocupação

manifestada pelos munícipes que vivem junto às instalações da
Prebel, face à crescente actividade daquela empresa.--------------------Os moradores que habitam junto à Levada de Santa Quitéria
manifestam forte receio que ocorram novas derrocadas no local, se
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o muro que ladeia a referida levada não for urgentemente
consolidado.---------------------------------------------------------------------Por fim questionou se a Câmara já iniciara a reparação do muro
que ruiu junto ao Ribeiro da Nora. -------------------------------------------- - O Sr. Presidente respondeu às questões colocadas
começando por referir que seria de imediato mandada analisar a
questão da recolha selectiva do lixo na Rua Conde Carvalhal. ---------Quanto à crescente actividade da empresa Prebel, julga que a
situação referida, muito provavelmente, não corresponderá à
realidade, uma vez que aquela empresa está a mudar de
instalações.----------------------------------------------------------------------No que concerne ao muro de consolidação da Levada de Santa
Quitéria, o mesmo será executado em simultâneo com as restantes
obras programadas para aquele local. -------------------------------------No que respeita ao muro do Ribeiro da Nora, esclareceu que a
Câmara já interviera no local.---------------------------------------------Assuntos Diversos: - Foram apreciados e votados os assuntos
seguintes, que não foram incluídos na Ordem do Dia.---------------ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MADEIRENSES –
Atribuição de subsídio: - A pedido da Associação dos Bombeiros
Voluntários Madeirenses (regº 10525/08), a Câmara deliberou, por
unanimidade, atribuir um subsídio para o ano de dois mil e oito,
no valor de €105.000,00 (cento e cinco mil euros).--------------------IRREGULARIDADES
METROLOGIA:

-

NAS

Perante
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Financeiro,

datada

de

07/05/08,

sobre

irregularidades

nas

cobranças do Serviço de Metrologia, a Câmara deliberou, por
unanimidade,

proceder

a

inquérito,

nomeando

inquiridor

o

funcionário Osvaldo Lucas.--------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – HABITAÇÃO SOCIAL:-------------------------------------------------------- - Conservação dos Bairros Antigos da Câmara e Espaços
Afectos à SOCIOHABITAFUNCHAL – Execução do Contrato de
Manutenção 2008: - (O documento agendado sob o número 160,
foi retirado).------------------------------------------------------------------2 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------2.1 – Loteamentos: - Foi deliberado, por unanimidade,
aprovar a alteração da área do lote vinte-A do alvará de loteamento
número catorze/setenta e quatro, situado na Bica de Pau, Ribeiro
Seco, freguesia de São Gonçalo, apresentado por Maria Madalena
Pinto Gomes Teixeira Mendes (procº 13720/08).---------------------------- - A Câmara deliberou, por unanimidade, em face do
requerimento de Manuel Pereira dos Santos (procº 3879/08),
aprovar a alteração das especificações do lote onze do loteamento
número noventa e seis/setenta e sete, localizado no Caminho do
Terço, freguesia de Santa Maria Maior.---------------------------------------- - Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o projecto de
substituição do loteamento dum prédio, apresentado por Avelino
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Vicente

Fernandes

Correia

(procº

11421/08),

localizado

no

Caminho do Palheiro, freguesia de São Gonçalo.----------------------------2.2 – Obras Particulares: - Relativamente aos processos de
obras particulares, abaixo referenciados, a Câmara, tendo por base
as informações e/ou pareceres técnicos que lhes estão anexos,
tomou, por unanimidade, as deliberações como para cada um se
indica:------------------------------------------------------------------------------- - Apartamentos Zona Velha do Funchal, Lda. (procº
57276/07) – projecto de um edificio de habitação, localizado na
Rua Bela de São Tiago, números trinta e oito e quarenta, freguesia
de Santa Maria Maior: - Deferido nos termos da informação.-----------O Sr. Presidente ausentou-se da sala não participando na
discussão e votação deste processo.--------------------------------------------

-

Província

Portuguesa

da

Congregação

das

Irmãs

Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus (procº 6999/08) –
pedido de isenção de taxas respeitante à obra de construção duma
Residência

de

Transição,

sita

no

Centro

de

Reabilitação

Psicopedagógica da Sagrada Família, localizada em São Roque: Deferido nos termos da alínea a) da informação do Apoio Jurídico
do Departamento de Urbanismo (refª 44/08).-------------------------------- - Lucília Maria Baptista de Freitas Lopes de Sousa e outro
(procº

57550/07)

–

projecto

de

ampliação

duma

moradia

unifamiliar, situada no Beco das Murteiras, número dezanove,
freguesia de Santa Maria Maior: - Aprovado.---------------------------3 – DIVERSOS:---------------------------------------------------------------
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------ - Acordo Empresarial Micrososoft: - Considerando a
informação do Gabinete de Informática (refª 35/GP/GI/2008),
consubstanciada

pela

informação

do

Vereador

do

Pelouro

Financeiro (refª VF 15), foi deliberado, por unanimidade, aprovar o
acordo empresarial proposto pela Empresa Microsoft, para o
licenciamento de todo o Software Microsoft.---------------------------------- - Associação dos Amigos da Arte Inclusiva – Dançando
com a Diferença – Minuta de Protocolo: - A “ASSOCIAÇÃO DOS
AMIGOS DA ARTE INCLUSIVA – DANÇANDO COM A DIFERENÇA”,
pessoa colectiva sem fins lucrativos, constituída a vinte quatro de
Maio de dois mil e sete, tem por objecto a promoção e utilização
das diferentes linguagens artísticas como elemento de inclusão
social de pessoas com deficiência, entre outras; Esta Associação
desenvolve

actividades

inseridas

nos

âmbitos

artístico,

educacional, terapêutico e/ou de apoio a processos terapêuticos; A
“ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ARTE INCLUSIVA – DANÇANDO
COM A DIFERENÇA” carece de um espaço para desenvolver
convenientemente algumas das suas actividades; O ginásio de São
Martinho,

propriedade

da

Câmara

Municipal

do

Funchal,

encontrando-se disponível para a Associação poder aí desenvolver
parte das suas actividades, propondo-se esta, como contrapartida,
proporcionar aulas de dança ao público interessado. É do interesse
da Câmara Municipal do Funchal facultar aos munícipes utentes
dos ginásios municipais, a possibilidade de receberem apoio no
âmbito das áreas acima referidas, de forma a potencializar as
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capacidades intrínsecas deste segmento populacional; No âmbito
do incentivo a actividades de interesse municipal, compete à
Câmara

Municipal

apoiar

ou

comparticipar,

pelos

meios

adequados, actividades de natureza social, conforme o disposto na
alínea b), do número quatro do artigo sessenta e quatro da Lei
número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de
Setembro, na redacção dada pela Lei número cinco-A/dois mil e
dois, de onze de Janeiro: Assim a Câmara Municipal do Funchal
delibera: Um. Aprovar a minuta do protocolo a outorgar com a
“Associação dos Amigos da Arte Inclusiva – Dançando com a
Diferença”, ficando o mesmo, por fotocópia, a fazer parte desta acta
como Anexo (A). Foram concedidos poderes à Sra. Vereadora
Rubina Leal para outorgar no respectivo protocolo.-------------------Assuntos relativos à freguesia de São Martinho: -

O Sr.

Vereador do PSD, João Rodrigues, fez uma breve apresentação do
Plano de Urbanização do Amparo, plano que abrange uma área de
214 (duzentos e catorze) hectares referindo sucintamente as
alterações que este plano apresenta face ao antigo Plano Parcial da
Frente Mar.------------------------------------------------------------------------- - De seguida interveio o Sr. Presidente da Junta de Freguesia,
João José Pimenta de Sousa, dizendo que agradecia à Câmara pela
decisão de realizar uma das suas reuniões ordinárias na sede da
Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------Manifestou também o seu agradecimento pela atitude que a
Câmara tem tomado perante os problemas e preocupações da
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população de São Martinho, salientando a permanente ajuda,
colaboração e apoio na sua resolução de que é exemplo a outorga
de protocolos de cooperação. ------------------------------------------------Fez uma breve síntese das principais obras executadas e em
execução na freguesia, das quais se destacam, pela sua relevante
importância no desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida,
as obras de saneamento básico, as obras de recuperação e
alargamento das veredas, becos e travessas e as obras de
recuperação do Largo de São Martinho, nas quais se inclui as
novas instalações da Junta de Freguesia e a execução do parque
de estacionamento.---------------------------------------------------------------- - Tomando a palavra o Sr. Vereador da CDU, Artur Andrade,
disse que a freguesia de São Martinho, apesar do desenvolvimento
que vem apresentando, padece duma deficiente rede de transportes
públicos de que é exemplo a Travessa das Quebradas de Cima e a
Travessa do Amparo.--------------------------------------------------------------Continuando, disse ainda que a segurança no Bairro da
Nazaré era um problema que deveria merecer a atenção especial da
Câmara e da Junta de Freguesia, as quais deveriam pressionar as
entidades competentes no sentido de ser reaberto o posto policial
daquela zona.----------------------------------------------------------------------Terminando, pediu que a Câmara tivesse em atenção o
problema da degradação dos bairros sociais, nomeadamente o
Bairro

da

Ajuda

e

algumas

zonas

do

Bairro

da

Nazaré,

sensibilizando a empresa Regional Investimentos Imobiliários da
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Madeira para a resolução destes problemas. --------------------------------- - Interveio de seguida o Sr. Vereador do CDS/PP, Ricardo
Vieira, que começou por saudar a forma como a Junta de
Freguesia de São Martinho recebeu o executivo da Câmara
Municipal do Funchal.------------------------------------------------------------Referiu que a deficiente rede de transportes públicos na
freguesia se deve fundamentalmente ao facto do problema da rede
viária desta freguesia nunca ter sido devidamente tratado,
nomeadamente

as

consequências

que

advieram

para

esta

autarquia local, do atravessamento por uma via rápida, sem se ter
pensado na sua articulação com a rede viária existente. A forte
confusão com que se depara frequentemente no Caminho de São
Martinho mais não é do que o resultado da falta de articulação
referida.-----------------------------------------------------------------------------Terminando a sua intervenção disse esperar que, com a
execução do novo hospital, importantíssima infra-estrutura que irá
sediar-se em São Martinho, seja tido em conta o forte impacto que
esta obra terá na freguesia, nomeadamente o desenvolvimento que
potenciará nas áreas mais próximas. -----------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião pelas treze horas.-----------De tudo para constar se lavrou a presente acta que eu,
Directora do Departamento Jurídico, na qualidade de Secretária, a
redigi e subscrevo.-----------------------------------------------------------

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