-----------------------------ACTA NÚMERO 1/2009------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM OITO DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E NOVE.------------Aos oito dias do mês de Janeiro do ano dois mil e nove,
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 e com a presença dos Senhores Vice-Presidente Dr.
Bruno Miguel Camacho Pereira e Vereadores: Dr. Pedro Miguel
Amaro de Bettencourt Calado, Eng. Henrique Miguel de 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.
Quinidio Major Pinto Correia e Dr. Artur Alberto Fernandes de
Andrade. Presente como Secretário o Dr. Rui Emanuel Sousa
Abreu, Director do Departamento Administrativo.---------------------------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: - Sem prejuízo
da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, foi aprovada, por
maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Artur Andrade, da CDU,
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por não ter participado na respectiva reunião, a acta da reunião
anterior distribuída antecipadamente aos Senhores Vereadores.---INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - O Sr. Presidente tomou a
palavra para informar que será realizada no Centro Cívico de Santo
António, a reunião do dia vinte e dois de Janeiro do executivo
camarário.-------------------------------------------------------------------------- - Em seguida usou da palavra o Sr. Vereador Quinídio
Correia, do PS, para cumprimentar os colegas de Vereação e
desejar a todos um bom ano de dois mil e nove.----------------------------- - Usando da palavra, a Sra. Vereadora Isabel Sena Lino, do
PS, disse esperar, apesar deste ano ser um ano de eleições, que as
reuniões se mantenham dentro do espírito de respeito mútuo como
têm vindo a acontecer.------------------------------------------------------------Continuando no uso da palavra, esta Vereadora colocou
algumas questões relacionadas com o trânsito, por forma a serem
analisadas e reflectidas em conjunto.------------------------------------------Começando pela questão dos lugares de estacionamento para
moradores no centro da cidade, inquiriu sobre a possibilidade da
Câmara rentabilizar aqueles lugares atendendo a que muitos dos
moradores se ausentam pela manhã e só regressam ao fim da
tarde ficando o estacionamento livre durante o dia.------------------------- - O Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, respondeu que a
situação era difícil de concretizar, pois a maioria dos lugares de
moradores – porque no Funchal só existem no centro – ficam
ocupados atendendo que grande parte se desloca a pé para o
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trabalho. Referiu que apenas nos lugares mais periféricos, ou seja,
Ilhéus e Quinta Deão isso poderá acontecer.---------------------------------Prosseguindo na sua intervenção, disse que o estacionamento
indevido deveria merecer maior atenção por parte da Câmara,
embora o mesmo seja da responsabilidade da Policia de Segurança
Pública.-----------------------------------------------------------------------------Depois, referiu mais duas questões: A primeira, tem a ver com
os Parques Periféricos com transporte para o centro - “Park &
Ride”- cuja experiência falhou, como é do seu conhecimento, mas
que deverá ser a filosofia para o futuro; A segunda, diz respeito à
Rotunda do “Dolce Vita” a qual tem tido problemas com a fluidez
do trânsito.------------------------------------------------------------------------- - O Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, relativamente às
questões colocadas, informou que a Câmara irá proceder a
alterações, entre as quais a introdução de semáforos na zona
“Dolce Vita”.------------------------------------------------------------------------Ainda no uso da palavra, a Sra. Vereadora do PS, Isabel Sena
Lino, a propósito da Saída Leste que em breve será inaugurada,
disse, em seu entender, ser uma prioridade a ligação da Cota 40 a
essa nova Via.----------------------------------------------------------------------A finalizar a sua intervenção fez referência às sensibilizações
que foram feitas ao nível dos resíduos sólidos e consumo de água,
opinando que estará na altura de voltar a apostar nessas
campanhas e também na da fiscalização.------------------------------------- - Interveio, de seguida, o Sr. Vereador Miguel Freitas, do PS,
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dizendo que gostaria de referir o problema dos transportes públicos
no Curral Velho, nomeadamente a alteração de horários e
diminuição do número de carreiras, afirmando que a Câmara
deveria intervir junto dos Horários do Funchal.------------------------------ - O Sr. Vereador Artur Andrade, da CDU, tomou a palavra,
começando por dizer que comunga das palavras que foram
proferidas pelos colegas do PS relativamente à forma como têm
decorrido e deverão continuar os trabalhos nas reuniões de
Câmara.----------------------------------------------------------------------------Em seguida este Vereador fez a seguinte intervenção: “Faço
aqui uma referência especial ao Eng. Costa Neves, pela forma como
abordou publicamente a situação da Ribeira dos Socorridos e a
clareza como o fez; Às vezes por razões de solidariedade política, os
responsáveis omitem as suas posições, o que aqui não aconteceu.
Penso,

no

entanto,

que

a

Câmara

deveria

pedir

alguns

esclarecimentos, porque há riscos que ali ocorrem, nomeadamente
a contaminação dos furos de captação de água. Não podemos
deixar que isso aconteça e a Câmara deve saber que medidas de
prevenção a IGA está a tomar. Esclarecimentos que deveriam ser
pedidos formalmente”.------------------------------------------------------------ - O Sr. Vereador Costa Neves, do PSD, referiu que a situação,
conforme tem conhecimento, está controlada pela IGA, existindo,
por isso, uma certa especulação e empolamento acerca dessa
eventual contaminação.----------------------------------------------------------Continuando no uso da palavra, o Sr. Vereador Artur
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Andrade, da CDU, disse que gostaria de ter informações sobre os
prejuízos na Frente Mar e nos equipamentos aquando dos últimos
temporais que assolaram a Região.--------------------------------------------- - Respondendo, o Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, referiu
que os prejuízos não tinham sido elevados, como em Abril passado,
porque foi possível devido às previsões da meteorologia, tomar
medidas preventivas.-------------------------------------------------------------Por fim, e sobre os Bombeiros Municipais, nomeadamente em
relação aos muitos processos disciplinares ocorridos ultimamente
naquele serviço, realçou que muitos foram arquivados o que indicia
que a informação que desencadeou os processos poderá ser posta
em causa. Assim, gostaria que aqui ficasse registada a sua
preocupação.-----------------------------------------------------------------Assuntos Diversos: - Foi apreciado e votado o assunto seguinte,
apresentado pelo Vereador do respectivo Pelouro, que não foi
incluído na Ordem do Dia.-------------------------------------------------ESCARPA ROCHOSA DE SÃO JOÃO – Relatório de Estabilidade:
- Acompanhado dos demais documentos, foi presente o relatório da
vistoria ao estado actual duma escarpa rochosa em São João,
efectuado pelos peritos dos Serviços Técnicos, tendo a Câmara
deliberado, por maioria, com a abstenção da CDU, proceder de
imediato em conformidade com o ponto dois do referido relatório,
com a desocupação da família.-----------------------------------------------Foi aprovada a acta em minuta na parte respeitante a esta
deliberação para produzir efeitos imediatos.-----------------------------
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--------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------1.1

–

Obras

Particulares:

requerimentos/processos

de

obras

-

Em

presença

particulares

dos

abaixo

mencionados, acompanhados das respectivas informações e/ou
pareceres dos Serviços Técnicos, a Câmara tomou as deliberações
que para cada um se indica:----------------------------------------------------- - Roberto Leandro Gouveia (procº 51462/08) – projecto de
uma moradia unifamiliar, localizada na Travessa do Pico do Cardo,
freguesia de Santo António: - Deferido.-------------------------------------Nesta altura, o Sr. Presidente ausentou-se da sala passando a
presidir os restantes trabalhos o Sr. Vice-Presidente.----------------------- - Empresa “Construções Arlindo Oliveira e Filhos, Lda” (procº
53080/08)

-

apresentação

de

documento

comprovativo

da

rectificação de área de terreno onde decorre a obra do edifício de
habitação (procº 6030/06), ao Caminho do Amparo, freguesia de
São Martinho: - Deferido nos termos da informação (refª DPE-0052009).------------------------------------------------------------------------------- - Jean Franco de Freitas (procº 55062/08) – projecto de
arquitectura de uma habitação unifamiliar a levar a efeito no Sitio
da Corujeira de Fora, freguesia do Monte: - Deferido, devendo fazer
escritura de cedência da área do acesso.--------------------------------------1.2 – Separação física de terreno: - Em relação ao
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requerimento apresentado por Maria Alcinda Gomes Valente (procº
50647/08), solicitando informação sobre o pedido de divisão física
de um prédio localizado ao Caminho do Curral Velho, Entrada
oitenta e quatro, Santo António (procº 14248/07), a Câmara
deliberou,

por

unanimidade,

aprovar

a

proposta

de

novos

alinhamentos nos termos da planta em anexo.-------------------------2 – DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------- - Feira do Almirante Reis: - Foi aprovada, por maioria, com
voto contra da CDU, a deliberação do seguinte teor:---------------------“Considerando que: O exercício da actividade de feirante
depende da titularidade do direito de ocupação do lugar de venda,
após emissão do respectivo cartão de feirante; Compete aos
municípios autorizar a realização de feiras quando os respectivos
interesses da população o aconselharem fixando o respectivo local
de realização em espaços públicos ou privados e periodicidade; Nos
locais onde existem mercados municipais com instalações próprias
só deve ser permitido o exercício da venda ambulante de produtos
que se vendam nesses mercados quando neles não existirem
lugares vagos para a venda fixa desses produtos; Existem locais
disponíveis no Mercado dos Lavradores para alojar os vendedores
da “Feira do Almirante Reis”, ficando os interesses da população
devidamente salvaguardados com a presente transferência; A
Câmara Municipal pretende requalificar o local onde actualmente
decorre a denominada “Feira do Almirante Reis”, encontrando-se
as obras devidamente adjudicadas; Os direitos de audiência prévia
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exercidos

pelos

interessados,

não

suscitam

novas

questões

jurídicas a que cumpra responder; As propostas apresentadas nas
audiências prévias para o exercício da venda ambulante, não se
mostram razoáveis nem compatíveis com os interesses actuais do
município, no que concerne ao exercício das suas competências
relativas à gestão do domínio público municipal. A Câmara
Municipal do Funchal, nos termos do disposto na alínea f) do nº 2
alíneas b) e d) do nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de
Setembro, com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, e ainda de acordo com o disposto no DLR nº 8/99/M, de 3
de Março, delibera: a) Não dar provimento aos requerimentos
apresentados em sede de audiência prévia; b) Manter o deliberado
na Reunião Ordinária ocorrida aos 27 dias de Novembro de 2008,
com os fundamentos daí decorrentes e subsequentemente encerrar
a “Feira do Almirante Reis” no dia 15 de Janeiro de 2009, devendo
até àquela data todos os feirantes desocupar o espaço”.-----------------Foi aprovada a acta em minuta na parte respeitante a esta
deliberação para produzir efeitos imediatos.-------------------------------Na sequência da deliberação que antecede, o Sr. Vereador Artur
Andrade, da CDU, justificou assim o seu voto contra: “Os feirantes
quer agrícolas que os ditos “normais”, apresentaram soluções que
eram abrangentes para todos. Quanto aos feirantes agrícolas,
apesar da maior parte não ser do Funchal, têm ali a sua actividade
e não está salvaguardado o seu espaço, tendo de ir para o terrado
do Mercado. Por isso penso que a solução não é a melhor e era
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possível

encontrar

salvaguardasse

o

outras

soluções

desenvolvimento

para
da

os
sua

feirantes

que

actividade

e

subsistência”.-------------------------------------------------------------------A Sra. Vereadora Rubina Leal, do PSD, acerca deste assunto,
ripostou que há soluções para todos, desde que os feirantes
estejam com disponibilidade para abandonar a actual feira.--------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor VicePresidente deu por encerrada a reunião pelas treze horas.-----------De tudo para constar se lavrou a presente acta que eu,
Director

do

Departamento

Administrativo,

na

qualidade

de

Secretário, a redigi e subscrevo.-------------------------------------------

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

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

NOTA: Acta publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 21/09
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