-----------------------------ACTA NÚMERO 1/2010------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM SETE DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E DEZ.-------------Aos sete dias do mês de Janeiro do ano dois mil e dez,
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 presença dos Senhores Vice-Presidente Dr. Bruno
Miguel Camacho Pereira e Vereadores: Dra. Rubina Maria Branco
Leal Vargas, Dr. Rui Alberto Pereira Caetano, Eng. João José
Nascimento Rodrigues, Eng. Henrique Miguel de Figueiredo da
Silva da Costa Neves, Dr. Lino Ricardo Silva Abreu, Dr. Pedro
Miguel Amaro de Bettencourt Calado, Dr. Gil da Silva Canha, Eng.
Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves e Eng. Dírio Leão dos
Ramos, que substitui, nos termos dos artigos 78º e 79º da Lei
número 169/99, de 18 de Setembro, alterada pelo Lei número 5A/2002, de 11 de Janeiro, o Senhor Vereador 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.------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-----------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada
a leitura da acta da reunião anterior a qual, anteriormente
distribuída

aos

Senhores
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unanimidade, sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de
minuta na parte respeitante às deliberações nela tomadas.---------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciando este período, o Senhor
Vereador Gil Canha, do PND, manifestou a sua preocupação
relativamente à diminuição da praia junto aos hotéis e Shell na
zona da Praia Formosa. Disse, a este propósito, haver um pontão
que, atendendo ao sentido das correntes marítimas está a
acumular os materiais, impedindo que os mais leves se estendam
para a zona afectada.------------------------------------------------------------- - Usando da palavra, o Senhor Vereador Dírio Ramos, da
CDU, felicitou o Senhor Vereador Pedro Calado, pelas respostas e
esclarecimentos prestados nas sessões da Assembleia Municipal,
nomeadamente quanto à questão dos ajustes directos, que hoje,
nos termos da lei, obriga a consultas a várias entidades.------------------Depois, alertou para a existência de caixotes na Rua da
Carreira, provenientes da Feira dos Doces, apesar da mesma já ter
terminado.--------------------------------------------------------------------------Seguidamente, este mesmo Vereador, apresentou os seguintes
assuntos:------------------------------------------------------------------------Travessa dos Poços, Monte – necessidade da retirada de árvores
caídas;----------------------------------------------------------------------------Inundação nas casas números quarenta e quatro e quarenta e
cinco da Quinta Falcão – os serviços camarários já se deslocaram
ao local mas não resolveram definitivamente o problema;---------------Campo de futebol do Andorinha – questionou se está a iniciar-se
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alguma obra ou estrada junto ao Campo de Futebol;-------------------- - A esta questão, o Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira,
respondeu que se está procedendo, somente, ao corte de eucaliptos
que ameaçavam as instalações desportivas do referido clube.----------Monitorização das linhas de Alta Tensão – que informação
possui a Câmara da E.E.M. relativamente à monitorização destes
campos magnéticos, e se existe;---------------------------------------------Centromar – ausência de lugar de estacionamento para carga e
descarga;------------------------------------------------------------------------- - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, esclareceu que o
abastecimento dos restaurantes são feitos nos estacionamentos
interiores. No entanto existe a possibilidade de ser criado um
espaço para cargas e descargas.---------------------------------------------Obra na Rua de João Tavira – inexistência da indicação da
identificação da mesma;-------------------------------------------------------Hospital Privado, na Estrada Monumental – questionou se este
hospital será ou não construído.--------------------------------------------- - Sobre este assunto respondeu o Senhor Vereador João
Rodrigues, do PSD, dizendo que o prédio se encontra licenciado
para habitação e que neste momento nem existem obras.----------------- - Intervindo, o Senhor Vereador do CDS/PP, Lino Abreu, e
acerca da Carta de Risco e Plano de Emergência, perguntou para
quando a sua conclusão;--------------------------------------------------------- - Sobre este assunto, o Senhor Vice-Presidente, Bruno
Pereira, referiu que a recente legislação dos Planos Municipais de
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Emergência obriga à inclusão da Carta de Risco, tendo já sido
iniciado o procedimento legal para aquele Plano que a incluirá.----Assuntos Diversos: - Foram apreciados e votados os assuntos
seguintes, que não foram incluídos na Ordem do Dia.----------------VOTO DE LOUVOR: - A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar o seguinte Voto de Louvor, submetido pelo Senhor
Vereador Rui Caetano, do PS:------------------------------------------------“Nos últimos tempos, a Cidade do Funchal foi assolada por uma
grande tempestade causando, em algumas situações, graves
prejuízos

à

cidade

e

a

diversos

funchalenses.

Apesar

da

simultaneidade de muitos dos problemas ocorridos e embora
tivessem acontecido numa época festiva, louvamos não só a
rapidez e a eficiência empregue, como também o sentido de
responsabilidade e de serviço público praticado por todos os
funcionários da Câmara Municipal do Funchal envolvidos nos
trabalhos de socorro das situações e das respectivas vitimas,
designadamente, as brigadas de obras públicas, as equipas da
salubridade e do trânsito, bem como os Bombeiros Municipais do
Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses do Funchal.”----REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL – Actualização dos
representantes

da

Câmara

Municipal

na

Comissão

de

Acompanhamento: - Presente informação do Departamento de
Planeamento Estratégico (refª DPE-001-2010), acompanhada do
ofício da Secretaria Regional do Equipamento Social solicitando a
designação dos novos representantes na Comissão supra referida,
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tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, nomear o Vereador
Eng. João Rodrigues e o Director do Departamento Eng. Jorge
Freitas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------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: - A pedido de Maria Capitolina
Gonçalves Gomes (procº 47366/09), a Câmara deliberou, por
maioria, com abstenção do Vereador do PND, deferir a legalização
da moradia existente ao Caminho do Jamboto, entrada sessenta e
cinco, Casa cento e três, freguesia de Santo António, uma vez que o
projecto já havia sido licenciado em mil novecentos e oitenta e
nove.---------------------------------------------------------------------------------1.2 – Condicionamentos: - Relativamente ao processo de
condicionamentos - Alargamento da 1ª Vereda do Serrado,
requerido por Maria Felicidade Teixeira Escórcio (procº 12292/09),
a

Câmara

deliberou,

por

unanimidade,

aprovar

o

novo

alinhamento.-----------------------------------------------------------------------1.3 – Loteamento: - Presente exposição de Francisco Idalino
Caldeira Sequeira (procº 50962/08), sobre a reversão dos lotes
quatro e cinco do loteamento número trinta e dois/mil novecentos
e oitenta e oito, localizado na Rua do Alto do Amparo, freguesia de
São Martinho, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade,
indeferir

nos

termos
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Departamento de Urbanismo.---------------------------------------------2 – TRÂNSITO:--------------------------------------------------------------------

Actualização

-

das

tarifas

dos

parques

de

estacionamento para 2010: - Em presença da proposta da
Empresa

SEP

-

Sociedade

de

Exploração

de

Parques

de

Estacionamento, S.A. (regº 50646/09), para actualização das
tarifas dos parques de estacionamento para dois mil e dez, a
Câmara, com base na informação do Departamento de Trânsito
(refª 41/MN/DT/2009), deliberou aprovar, por maioria, com
abstenção dos Vereadores do PS e CDS/PP e contra do Vereador do
PND.---------------------------------------------------------------------------------Declaração de Voto do PND: “A sociedade que gere e explora
os

parques

de

estacionamento,

se

tivesse

vergonha,

nem

actualizava as tarifas, pelo contrário, deveria baixá-las, já que o
negócio

é

verdadeiramente

“milionário”

tendo

em

conta

o

preço/estacionamento concessionados pela autarquia e o valor do
preço/estacionamento que a empresa cobra aos utentes.”-----------3 – ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO:------------------------------------------ - Tarifa de Esgotos – isenção de pagamento: - Perante a
informação do Departamento de Água e Saneamento Básico (refª
DASB/396), a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
isenção do pagamento das tarifas e ramal do esgoto domiciliário no
valor de € 197,42 (cento e noventa e sete euros e quarenta e dois
cêntimos), requerido por Lourdes Conceição Faria, nos termos da
informação jurídica.----------------------------------------------------------
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4 – DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------- - Classificação de Imóvel como de Interesse Municipal: Em presença do processo respeitante ao pedido de Classificação do
Imóvel “Quinta Esperança” como de Interesse Municipal, localizado
no Caminho do Palheiro, número setenta e dois, freguesia de Santa
Maria Maior, requerido por Helena Frango e Roberto Frango, a
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------ - 11º Concurso de Expressão Plástica “Património da
Cidade em 3D”: - Presente informação da Divisão de Educação
(refª

I-30494/EDU/2009),

acompanhada

da

proposta

de

Regulamento para o concurso supra referido, tendo a Câmara
deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação.
O referido Regulamento fica, por fotocópia, a fazer parte desta acta
como Anexo (A).-------------------------------------------------------------------- - Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro –
Doação de verba: - A Câmara, na presença da informação do
Departamento de Ambiente (refª 3050/EPA/2009), deliberou, por
unanimidade, aprovar a doação de €11.000,00 (onze mil euros) ao
Núcleo Regional da Liga Portuguesa contra o Cancro, proveniente
da reciclagem de onze mil (11.000) toneladas de resíduos de
embalagem.------------------------------------------------------------------------- - Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de
Corrupção e Infracções Conexas: - Foi presente o Plano de
Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e
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Infracções Conexas, elaborado de acordo com a Recomendação do
Conselho de Prevenção da Corrupção, de um de Julho de dois mil e
nove, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado.---------------------Foi aprovada a acta em minuta na parte respeitante a esta
deliberação para produzir efeitos imediatos.---------------------------------- - Apoio à Vereação: - A Câmara aprovou, por maioria, com
voto contra do Vereador do PND, a seguinte proposta de
deliberação:---------------------------------------------------------------------“Considerando o teor das deliberações camarárias, datadas de
18 de Maio de 2005 e 6 de Julho de 2006, respeitantes à tomada
de arrendamento de três fracções autónomas, do prédio localizado
à Rua do Bispo, nºs 14 a 26 de polícia, destinadas à instalação de
serviços municipais, disponibilizadas para os vereadores do PS,
CDU e CDS/PP; Considerando que por deliberação, tomada na
reunião datada de 28 de Fevereiro de 2007, foram disponibilizados
os equipamentos administrativos mínimos necessários, para cada
uma destas fracções, nomeadamente, secretárias, mesas de
reunião, cadeiras, telefones, faxes, internet, bem como atribuído
um

plafound

administrativas

financeiro
com

o

destinado

a

funcionamento

cobrir
destes

despesas
gabinetes;

Considerando que os vereadores da oposição, eleitos em 11 de
Outubro de 2009, fizeram sentir a necessidade deste apoio
financeiro, indispensável para o adequado funcionamento dos seus
gabinetes e exercício do respectivo mandato; Considerando que, ao
abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 73º, da Lei n.º 169/99, de 18
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de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro, “os presidentes das câmaras devem
disponibilizar a todos os vereadores o espaço físico, meios e apoio
pessoal necessários ao exercício do respectivo mandato, através
dos serviços que considere adequados”; A Câmara Municipal do
Funchal delibera: 1. Atribuir um plafound financeiro para despesas
administrativas com um valor anual de € 10 500,00 (dez mil e
quinhentos euros) para cada um dos vereadores da oposição, em
regime de não permanência – PS, CDS/PP, CDU e PND – valores
que

deverão

ser

pagos

mediante

a

apresentação

de

facturas/despesas em nome do Município. 2. Esta verba será
disponibilizada de Janeiro a Dezembro de 2010.”------------------------Relativamente à deliberação que antecede o Senhor Vereador Gil
Canha, do PND, fez o seguinte reparo: “tendo em conta a actual
crise económica, todos os meios são poucos para reduzir as
despesas desta Câmara, deste modo acha que o valor deveria ser
reduzido para cerca de € 7 200,00 (sete mil e duzentos euros)
anuais.”-----------------------------------------------------------------------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

Administrativo,

na

qualidade

de

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

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

---------------------------------------------------------------------------------NOTA: Acta publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 18/2010
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