-----------------------------ATA NÚMERO 27/2012----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM CINCO DE JULHO DO ANO DOIS MIL E DOZE.-------------Aos cinco dias do mês de julho do ano dois mil e doze,
nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Município 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: 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. Pedro Miguel Amaro de Bettencourt
Calado, Dr. Eduardo Pedro Welsh e Eng. Amílcar Magalhães de
Lima Gonçalves. Presente como Secretário o Dr. Rui Emanuel
Sousa Abreu, diretor do Departamento Administrativo.-----------------Presente ainda o Senhor Eng. Dírio Leão dos Ramos, que
substitui, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 78º da Lei
número 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei número 5A/2002, de 11 de Janeiro, o Senhor Vereador Dr. Artur Alberto
Fernandes de Andrade, da CDU.------------------------------------------------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: - Não esteve presente o Senhor Vereador Dr. Lino
Ricardo Silva Abreu.---------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------

Ata N.º 27 /12
Reunião da CMF realizada em 05/07

Página 1 de 6

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada
a leitura da ata da reunião anterior a qual, previamente distribuída
em

minuta

aos

Senhores

Vereadores,

foi

aprovada

por

unanimidade.----------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - O Senhor Vereador do PND,
Eduardo Welsh, iniciou este período reiterando a questão da
aplicação da taxa, proposta pelo seu partido, pela ocupação da via
pública por parte do “Funchal Centrum”.------------------------------------- - O Senhor Presidente informou que foi pedido um parecer
jurídico, estando a Câmara a aguardar pelo mesmo.------------------------ - Iniciando a sua intervenção, o Senhor Vereador Dírio
Ramos, da CDU, começou por colocar um assunto que tem a ver
com o Miradouro das Babosas, afirmando que aquele local é
público quando o teleférico funciona, ficando vedado o acesso ao
pequeno miradouro quando o referido teleférico está encerrado.---------- - Relativamente à questão aduzida, o Senhor Presidente disse
ser necessário verificar a hora que encerra a pequena zona de bar e
bilheteira adstritos ao teleférico, considerando, contudo, ser mais
acertado que a partir de determinada hora o mesmo se encontre
encerrado. Por outo lado, referiu que todo o Largo das babosas tem
acesso livre permanente.---------------------------------------------------------Continuando a sua intervenção, o Senhor Vereador da CDU,
Dírio Ramos, solicitou informação se estaria previsto a criação,
num futuro próximo, de rede dual na Ribeira Grande, em Santo
António. Mostrou-se preocupado com a segurança do Bairro, dado
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que retiraram bocas de incêndio e não tem a proteção adequada no
combate a incêndios.-------------------------------------------------------------De seguida este mesmo Vereador referindo-se ao Lido,
manifestou alguma surpresa pelo facto do Senhor Vice-Presidente
ter anunciado no Jornal da Madeira que a obra custaria à volta de
dois vírgula dois milhões de euros, quando em reunião de Câmara
informara de que ainda não havia valor.-------------------------------------- - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, respondeu
dizendo que já há uma estimativa de valor, dentro do projeto
elaborado pela própria Câmara Municipal, e que parte do
investimento será privado--------------------------------------------------------A terminar o Senhor Vereador Dírio Ramos alertou para a
falta de limpeza que se faz sentir nos terrenos localizados na
Estrada Monumental, entre o hotel Alto Lido e o Baía Azul, bem
como para um buraco com alguma dimensão na Rua Nova do Vale
da Ajuda e a existência de pulgas no impasse das Murças acima do
Jardim Botânico-------------------------------------------------------------Assuntos Diversos: - Foram apreciados e votados os assuntos
seguintes, que não foram incluídos na Ordem do Dia.----------------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:----------------------------------------------------- - Parecer prévio favorável à celebração de contrato de
prestação de serviços de Auditoria às Contas do Município do
Funchal nos anos dois mil e doze e dois mil e treze: - Perante o
respetivo processo (inf. DF 26/06/12), a Câmara deliberou, por
unanimidade, dar parecer prévio favorável à celebração de contrato
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de prestação de serviços de Auditoria às Contas do Município do
Funchal nos anos dois mil e doze e dois mil e treze, nos termos da
lei das Finanças Locais - artigo 48º e revisão à Norma de Controlo
Interno, estimado em €60.000,00 (sessenta mil euros).-------------------- - Parecer prévio favorável à celebração de contrato de
prestação de serviços de segurança: - A Câmara deliberou, por
unanimidade, dar parecer prévio favorável à celebração de contrato
de prestação de serviços de segurança para os serviços do
Município do Funchal, estimado em €450.000,00 (quatrocentos e
cinquenta mil euros).-------------------------------------------------------PROJETO “M-STORY GENERATOR”: - A Câmara deliberou, por
unanimidade,
Interactive

aprovar

Technologies

o

projeto
Institute

apresentado
(M-ITI)

por

Madeira

intitulado

“M-Story

Generator”, a desenvolver no Cais do Carvão, ficando o Senhor
Vice-Presidente, Bruno Pereira, encarregue de diligenciar a sua
execução.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:-------------------------------------------------

- Parecer prévio favorável à celebração de contrato de

prestação de serviços de transporte terrestre e marítimo de
resíduos: - Perante o respetivo processo (refª2060/DA), a Câmara
deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável à
celebração de contrato de prestação de serviços de transporte
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terrestre e marítimo dos resíduos recicláveis da Estação de
Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos do Funchal, estimado
em € 60.000,00 (sessenta mil euros).------------------------------------------ - Parecer prévio favorável à celebração de contrato de
prestação de serviços de aluguer de viaturas: - Em face do
processo respetivo (refª113/DGF/2012), a Câmara deliberou, por
unanimidade, dar parecer prévio favorável à celebração de contrato
de prestação de serviços de aluguer de viaturas, estimado em
€83.085,84 (oitenta e três mil oitenta e cinco euros e oitenta e
quatro cêntimos).------------------------------------------------------------------ - Parecer prévio favorável à celebração de contrato de
prestação de serviços destinados à elaboração de estudo
técnico e económico-financeiro dos investimentos do PAESFunchal: - Foi deliberado, por maioria, com abstenção da CDU,
face ao respetivo processo (refªDT-AR-9-2012), dar parecer prévio
favorável à celebração de contrato de prestação de serviços
destinados à elaboração de estudo técnico e económico-financeiro
dos investimentos do PAES-Funchal (Plano de Ação para Energias
Sustentáveis), identificação de fontes de financiamento, elaboração
de processos de candidatura a fundos comunitários e apoio à
implementação, estimado em €70.000,00 (setenta mil euros).------2 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------ - 2.1 – Loteamento: - Em presença do processo de
Empreendimentos

FJSF,

Lda.

(procº19604/12,sub-procº

2009000428), relativo ao projeto de loteamento (retificação de
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lotes), localizado no Caminho do Areeiro, freguesia de São
Martinho, a Câmara, tendo por base as informações dos serviços
técnicos

do

Departamento

de

Urbanismo,

deliberou,

por

unanimidade, aprovar.-----------------------------------------------------3 – DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------- - Ballon Vision: - A Câmara deliberou, por maioria, com
abstenção do PND, aprovar a prorrogação de prazo solicitada pela
empresa

Ballon

Vision,

Sociedade

de

Turismo,

Lda.

(procº28718/12), para a entrega do espaço onde exerce a sua
atividade para o dia trinta de Setembro de dois mil e doze,
atendendo

à

exposição

e

condicionantes

apresentados

pela

Empresa.----------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião às treze horas.--------------De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu,
diretor

do

Departamento

Administrativo,

na

qualidade

de

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

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

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

NOTA: Ata publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 200/2012
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