-----------------------------ACTA NÚMERO 34/2008----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM VINTE CINCO DE SETEMBRO DO ANO DOIS MIL
E OITO.---------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro do ano dois mil
e oito, nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Concelho e
Sala de Reuniões, reuniu a Câmara Municipal, pelas dez horas,
sob a Presidência do Senhor Presidente Dr. Miguel Filipe Machado
de Albuquerque, com a presença dos Senhores Vice-Presidente Dr.
Bruno Miguel Camacho Pereira, e 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, Dra. Maria Isabel Ferreira Coelho de Sena Lino, Dr.
Quinídio Major Pinto Correia e Eng. Dírio Leão dos Ramos.
Presente como Secretário o Dr. Ilídio Américo da Silva, Director do
Departamento de Concursos e Notariado.-------------------------------------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estar presente o Senhor Vereador
Dr. Rui Ricardo Gomes Vieira, 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
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distribuída em minuta aos Senhores Vereadores, foi aprovada por
unanimidade.----------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO AO PÚBLICO: - Foi aberto o período
de intervenção ao público. Intervieram os munícipes abaixo
identificados, inscritos previamente na Divisão de Atendimento e
Informação, colocando as suas questões:-------------------------------------- - João Albino Rodrigues Pimenta – reclamação contra as
obras no prédio ao Sitio das Murteiras – Caminho do Palheiro,
freguesia de Santa Maria Maior (procº 29076/07);-------------------------- - João Abel Gomes Jesus – exposição sobre obras executadas
no prédio situado ao Caminho da Bica de Pau, número vinte e oito,
freguesia de São Gonçalo (procº 21839/08);---------------------------------- - Carlos Manuel Câmara Fernandes Neves – pedido de
condicionamentos do prédio sito ao Caminho da Igreja Velha, São
Roque (procº 43260 em nome de Maria Ana Reis Santos);----------------- - José Manuel da Mata Vieira Coelho – apresentou três
questões: saber o que se passa com o edifício junto à Rotunda do
Infante que disse ter construção a mais; tendo em conta o que vem
nos jornais sobre o ex-Vereador Rui Marote, perguntou se a
Câmara já tomou alguma medida para ressarcir-se do que pagou a
mais. Terminou, dizendo que a Câmara não devia prorrogar a
concessão dos auto-silos ao Sr. Henriques abrindo sim, um
concurso público que daria mais dinheiro à Autarquia. Foi
esclarecido pelo Senhor Vice – Presidente, que o edifício em causa
estava embargado. Relativamente ao ex-Vereador disse que é de
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aguardar

as

conformidade.

decisões
Não

dos
vamos

tribunais

e

depois

substituirmos

aos

actuar

em

tribunais,

acrescentou. Sobre a prorrogação da concessão, lembrou que a
realidade hoje é completamente diferente havendo uma oferta de
parques de estacionamento muito grande pelo que não é adquirido
afirmar que a Câmara teria tudo a ganhar denunciando o contrato.
Por outro lado, a cláusula de prorrogação está prevista no contrato
e fazia parte do caderno de encargos do concurso público para a
respectiva concessão, pelo que, só razões de legitimo interesse
público ou o incumprimento do contrato, justificariam a sua não
prorrogação. Mesmo assim foi acordado e executadas obras pelo
concessionário permitindo mais segurança e melhor serviço para
os utentes.-------------------------------------------------------------------------- - Conceição Fernandes Andrade – reclamação contra a
Empresa CNM - Construções Imobiliárias, Lda. (obras no prédio
que foi danificado à Rua do Jasmineiro, número vinte – procº
45379/08);------------------------------------------------------------------------- - Carlos Manuel de Freitas Fernandes – reclamação contra a
vizinha Deolinda Atouguia Alho Crous (procº 54147/07);------------------ - Emanuel Carlos de Freitas – assunto relacionado com a
reconstrução do muro de suporte marginal ao Ribeiro Fernandes.-------Após se inteirar dos assuntos acima descritos e prestados
esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os diversos serviços
as situações que necessitavam informação.----------------------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - O Sr. Vereador do PS, Quinídio
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Correia, iniciou este período, alertando para a existência duma
estrutura metálica, junto ao Quartel dos Bombeiros Voluntários
Madeirenses.-----------------------------------------------------------------------O Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, respondeu dizendo que
a mesma foi destinada a um evento recentemente realizado, mas
que,

já

tinha

sido

removida

pelos

serviços

da

Autarquia,

depositando-a no Armazém da Fundoa, aguardando reclamação
por parte do proprietário.-------------------------------------------------------- - Usando da palavra, a Sra. Vereadora, Isabel Sena Lino, do
PS,

apresentou

uma

Proposta

de

Recomendação

intitulada

“Protocolo de Transferência de Competências do Ministério da
Educação para as Autarquias”.----------------------------------------------Foi decidido que a discussão e votação da referida Proposta fosse
agendada para a próxima reunião.---------------------------------------------Continuando a sua intervenção, a Sra. Vereadora do PS,
referiu, que não tinha intenção de fazer “caça às bruxas”,
relativamente às noticias vindas a público pelos órgãos de
comunicação social, mas lembrou que anteriormente foi dito na
Assembleia Municipal que estava tudo bem com a Auditoria.------------- - Em relação a esta questão, o Sr. Presidente, disse que
mantinha a posição expressa na Assembleia Municipal, de que
haveria irregularidades formais mas não, nunca, locupletamento à
custa do erário público. Será aguardada a abertura da Instrução
(se vier a ser feita) para posteriormente, se for o caso, ser tomada
uma decisão em conformidade.--------------------------------------------
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---Prosseguindo, referiu: “Pelos anos e trabalho que desenvolveu
nos mandados para que foi eleito, o ex-Vereador Rui Marote,
merece pela nossa parte que deixemos correr o processo judicial,
até porque a constituição de arguido é uma figura jurídica de
protecção de direitos e não de condenação, ao contrário do que
parece transparecer na forma como são dadas as noticias”.---------------Finalizando, o Sr. Presidente, deu conhecimento, da chegada
dos Tall Ships à Região, e da oportunidade de poderem ser feitas
visitas aos barcos que estarão abertos à população, considerando a
possibilidade da próxima reunião de Câmara ser realizada a bordo
de um desses veleiros, tendo merecido por todos os presentes a
aprovação.-------------------------------------------------------------------------- - Interveio de seguida, o Sr. Vereador da CDU, Dírio Ramos,
questionando se a empreitada da Vereda do Poço das Fontes
estaria adjudicada e em que situação se encontrava neste
momento.---------------------------------------------------------------------------Depois, e referindo-se ao Caminho da Cova, na zona alta da
freguesia de São Roque, disse que, o mesmo está intransitável após
ter recebido recentemente betão betuminoso.--------------------------------Concluindo, felicitou o Sr. Vereador Costa Neves, do PSD, pela
explicação da problemática da Ribeira dos Socorridos, vinda a
público através dum orgão de comunicação social.-------------------------- - O Sr. Vice - Presidente, Bruno Pereira, e relativamente à
questão do Caminho da Cova em São Roque, esclareceu que foram
executados apenas pequenos melhoramentos, mas que com a

Acta N.º 34/08
Reunião da CMF realizada em 25/09

Página 5 de 7

chuvas dos últimos dias, deve ter levantado o betão. Vai mandar
avaliar a situação para saber se pode ser reposta a situação
anterior.--------------------------------------------------------------------------No que respeita ao arruamento na Vereda do Poço das Fontes,
esclareceu, que esta empreitada já foi adjudicada no âmbito de
concurso

público,

à

Edimade

–

Edificadora

da

Madeira,

aguardando somente a respectiva consignação e envio ao Tribunal
de Contas para visto prévio.----------------------------------------------------- - Finalizando, o Sr. Vereador Costa Neves, e sobre a Ribeira
dos Socorridos, disse que apenas se limitou a transcrever o que
estava no parecer de um estudo, o qual era bastante claro e
explicito.------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------1.1 – Loteamento: - Foi deliberado, por unanimidade, deferir,
nos termos das informações dos serviços técnicos, o projecto de
alteração ao alvará de loteamento número catorze/dois mil e sete,
localizado à Rua da Quinta do Leme, freguesia de Santo António,
requerido por Manuel Porfírio Andrade (procº 29366/08).-----------------1.2 – Obras Particulares: - A Câmara deliberou, com
abstenção dos Vereadores do PS, deferir o projecto de legalização
apresentado por Armando Rodrigues (procº 38632/08), relativo a
uma moradia unifamiliar localizada no Caminho do Rentroia,
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número quatro, freguesia de Santa Maria Maior, nos termos da
informação do Departamento de Urbanismo (refª LP-051-2008).----3 – DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------- - Associação “Clube Pés Livres” – Declaração de
Utilidade Pública: - Face ao pedido formulado pela

Associação

“Clube Pés Livres” (regº 20569/08), a Câmara deliberou, por
unanimidade, emitir parecer favorável à atribuição do Estatuto de
Pessoa Colectiva de Mera Utilidade Pública da requerente,
atendendo a que, de acordo com o parecer do Departamento
Jurídico (refª 159/DJ/2008), a mesma reúne os requisitos
necessários à atribuição daquele Estatuto.-----------------------------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,
Director do Departamento de Concursos e Notariado, na qualidade
de Secretário, a redigi e subscrevo.----------------------------------------

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

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