-----------------------------ATA NÚMERO 11/2017------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM DEZASSEIS DE MARÇO DO ANO DOIS MIL E
DEZASSETE.--------------------------------------------------------------------------Aos dezasseis dias do mês de março do ano dois mil e
dezassete, nesta Cidade do Funchal, Edifício Sede da Junta de
Freguesia de São Gonçalo, reuniu a Câmara Municipal, pelas dez
horas, sob a Presidência do Senhor Presidente, Paulo Alexandre
Nascimento Cafôfo, estando presentes a Senhora Vice-Presidente,
Idalina Perestrelo Luis, e os Senhores Vereadores: Domingos
Manuel Martins Rodrigues, João José Sales Fernandes Correia,
José Manuel de Sousa Rodrigues, Maria Madalena Caetano
Sacramento Nunes, Vanda Maria de Fátima Sousa de França
Correia de Jesus, Miguel Sérgio Camacho Silva Gouveia e João
José Nascimento Rodrigues. A secretariar esteve presente Catarina
Isabel

Sousa

Pereira,

Chefe

de

Divisão

de

Atendimento

e

Administração.------------------------------------------------------------------Presente ainda, o Senhor Énio Vieira Martins, que substitui, nos
termos e ao abrigo do disposto nos artigos 78º e 79º da Lei número
169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei número 5-A/2002, de
11 de janeiro, o Senhor Vereador Artur Alberto Fernandes
Andrade, da CDU.--------------------------------------------------------------Além dos acima referidos, estiveram também presentes nesta
reunião, o Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, Paulo
Pereira e os Adjuntos do Gabinete de Apoio à Vereação, João Beja,
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Sandra Silva, Mabely Moreira e Énio Câmara.-------------------------------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: - Não esteve presente o Senhor Vereador Bruno
Miguel Camacho Pereira, cuja falta foi justificada pelo Senhor
Presidente.-----------------------------------------------------------------------Estiveram também presentes, no início desta reunião, e
antecedendo o período de antes da ordem do dia, o Senhor
Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Paulo Bruno
Nunes Ferreira, a Tesoureira, Celina Maria Nóbrega Ferreira
Freitas e a Vogal Sónia Maria Araújo Faria de Almada.------------------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião, agradecendo ao Executivo da Junta de Freguesia de São
Gonçalo a oportunidade da realização da reunião camarária na
suas instalações e no âmbito da iniciativa “Presidências Abertas”,
com visitas planeadas a todas as juntas de freguesias do Concelho,
com contactos quer com as populações quer com as entidades
permitindo assim um melhor conhecimento das necessidades dos
residentes, no sentido de proporcionar uma melhor qualidade de
vida e apreender também o trabalho realizado por esta Junta.--------- - Iniciando a sua intervenção, o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia de São Gonçalo, Paulo Bruno Nunes Ferreira, começou
por agradecer a visita do Senhor Presidente e de todos os
Vereadores àquela Junta.-----------------------------------------------------De seguida, iniciou a sua intervenção, referindo: “Esta é uma
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freguesia “sui generis”, porque possui uma zona alta cuja
população, para se deslocar à Junta, tem que ir ao centro do
Funchal, por não existir ligação ao nível de transportes públicos
dentro da freguesia, sendo que parte da população está mais
“virada” para o centro do Funchal do que para o centro da
freguesia o que torna ainda mais difícil a sua dinamização. Para
contrariar esta tendência, foi criado o Mercadinho de São Gonçalo,
que se realiza no primeiro domingo de cada mês, pois para atrair
um maior número de pessoas é necessário adicionar uma atividade
extra. É uma freguesia com uma orografia acentuada, constituída
por boas urbanizações e excelentes moradias mas também com
bairros sociais e muita pobreza envergonhada que a Junta tenta
esbater

dentro

das

suas

competências

e

possibilidades,

aproveitando esta ocasião, para agradecer a cooperação da Câmara
já que as solicitações da Junta têm sido atendidas e resolvidas
pelos serviços municipais. Quanto ao encaminhamento das
pessoas, ao nível dos programas sociais desenvolvidos pela
Câmara, os residentes têm sido devidamente acompanhados,
especialmente nos Programas de Apoio ao Arrendamento e no
Apoio aos Medicamentos, havendo já várias inscrições para a loja
do “botão solidário”. Relativamente a estabelecimentos de ensino, a
freguesia conta com duas escolas e uma creche estando a Junta a
apoiar, no Natal, com a atribuição de um brinquedo a cada
criança, organização de um baile na altura do Carnaval, na Páscoa
oferta de amêndoas às crianças, no Dia da Criança tentamos
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dinamizar alguma atividade e aquando do encerramento do ano
letivo a Junta colabora com as escolas. Relativamente aos centros
comunitários situados no Conjunto Habitacional do Palheiro
Ferreiro, Canto do Muro I e II e Bairro de São Gonçalo, são
realizadas atividades diversas como cursos de culinária, em que
colaboramos com o fornecimento dos alimentos para confecionar.
No que se refere às associações e clubes estão sediadas nesta
freguesia

o

Clube

Desportivo

1º

de

Maio

e

a

Associação

Sociocultural da Fonte. Também a “Criamar”, iniciou um projeto de
futebol de rua, com sede em São Gonçalo, organizando jogos entre
os jovens num campo de jogos da freguesia. Ao nível social, com
maior incidência nos bairros e na população mais antiga, foram
atribuídas vinte e sete bolsas de estudo e estão a ser entregues
noventa e sete cabazes mensais, sendo que o material escolar é
atribuído a quarenta e três famílias. A Junta de Freguesia custeia
os passes escolares de três crianças que face à proximidade entre a
escola e a residência não estavam contemplados com o mesmo. No
Natal, são atribuídos duzentos cabazes a famílias e pontualmente
já têm sido ajudadas algumas pessoas com o pagamento de contas
de água e luz, no entanto não existe, por parte da Segurança
Social, a disponibilização de informação relativamente às famílias
que recebem subsídios, por forma a evitar a duplicação de apoios
que poderão ser vitais para outros. Ao nível da dinamização da
freguesia, realçamos os arraiais religiosos e missas do parto mas
que acabam por ser frequentados apenas por moradores da zona.
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Realizamos também um baile de carnaval aberto a toda a
comunidade e em especial aos frequentadores dos centros
comunitários. Foi também criada, no mês de maio, a Semana da
Saúde na Junta e em que está presente a farmácia, sendo
realizados rastreios vários ao nível da audição, ótica, reflexologia
entre outros. No aniversário da Freguesia, são dinamizados
concursos fotográficos nas escolas a fim de promover a mesma. Foi
criado também o programa “São Gonçalo Ativo”, que consiste
numa pequena feira do livro, sendo igualmente promovidos
passeios de catamaran durante o mês de junho, que têm tido
muita procura. Ao nível da iluminação no Natal e fim de ano, a
Junta colabora com a Paróquia, sendo também promovido em São
João Latrão, a “Noite de Fados”. Acrescento ainda que, no início do
mandato, a Junta trocou o veículo existente (jipe) por uma
carrinha que está a dar apoio aos trabalhadores dos programas
ocupacionais e de emprego que estão a efetuar a limpeza das
artérias da freguesia sendo uma mais-valia quer para a mesma
quer para os próprios”.-------------------------------------------------------- - Usando da palavra, a Senhora Vereadora Vanda de Jesus, do
PSD, agradeceu o acolhimento do executivo da freguesia para a
realização da reunião naquela Junta. Sobre a intervenção do
Senhor Presidente da Junta, que deu um grande destaque às
iniciativas culturais e recreativas, questionou quais são as
necessidades da freguesia, ao que o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia, Paulo Bruno Nunes Ferreira, respondendo, apontou o
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caso de alguns aglomerados de casas que não possuem acessos e a
existência de vários casos pontuais de pobreza. “Ao nível de
necessidades da freguesia a conjuntura económica não permite
grandes ambições, não existindo o carecimento de validar uma
necessidade com uma irresponsabilidade”, frisou.-----------------------Continuando, a Senhora Vereadora Vanda de Jesus, do PSD,
referiu-se ao empréstimo de dez milhões de euros, aprovado pela
Câmara, destinado a acessibilidades, referindo que, no entanto,
ainda existem algumas necessidades naquela freguesia que
deveriam ser melhoradas.-----------------------------------------------------A

este

propósito

enumerou

algumas,

nomeadamente:

alargamento do Beco da Pedra Mole; problema da existência de
uma rocha que ameaça ruir no sítio no Lombo da Quinta, cujos
moradores

já

estiveram

presentes

em

reunião

pública

manifestando preocupação; necessidade de infraestruturas de
saneamento básico também no Lombo da Quinta; queda frequente
de pedras num terreno no Caminho da Camacha; necessidade de
um pequeno arruamento na Vereda de São João Latrão; existência,
na Estrada Conde Carvalhal de uma zona com árvores secas que
ameaçam cair.------------------------------------------------------------------Continuando, esta mesma Vereadora, acrescentou: “Há um
conjunto de necessidades e provavelmente existem ainda mais,
sendo muito importante refletir nestas questões. Em tempos, havia
também a realização de uma festa da criança, realizada junto ao
edifício da Junta que deixou de haver, bem como um grupo de
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futsal que foi bicampeão a nível nacional e que “desapareceu”. No
que se refere às marchas dos Santos Populares, gostaria de saber
se as mesmas ainda se realizam assim como as provas de atletismo
que ocorriam no passado e da qual não existe informação”.------------ - O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Paulo Bruno
Nunes Ferreira, e sobre a prova de atletismo, respondeu que se
mantém, realizando-se no mês do desporto (maio) em que
acontecem também outros eventos desportivos naquela freguesia. ---Seguidamente, acrescentou: “Quanto à festa da criança, refiro
que quando o presente Executivo assumiu funções, reuniu com os
diretores das escolas e a pedido dos mesmos foi repensado os
moldes em que acontecia e, presentemente, é realizada no meio
educativo com a colaboração da Junta. Em relação às marchas
populares, sempre foram realizadas no Bairro de São Gonçalo e na
tentativa de dinamizar o Sítio de São João de Latrão, são feitas as
noites de fado, com fadistas da freguesia, sendo igualmente
reativado no referido Bairro a celebração do São João mais antigo,
com a feitura dos balões em detrimento de uma marcha.
Relativamente à Associação “Dragoeiro”, cuja sede era na Junta,
houve uma reunião inicial em que foram levantadas algumas
questões sobre o plano de atividades e contribuições que a Junta
poderia dar, mas não havendo continuidade na prestação desta
informação, a associação acabou por extinguir a sua atividade o
que lamentamos, por se tratar de uma associação que dinamizava
a freguesia. Ao nível das obras na Vereda do Lombo da Quinta, já
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estão em execução as de saneamento básico e quanto ao
alargamento parece que houve um retrocesso no início da obra,
não havendo previsão para o seu início. Neste momento, decorre a
execução do alargamento da Vereda da Bela Vista à Cancela,
estando em processo de adjudicação a 2ª Travessa do Serrado.
Quanto à queda de pedras no Caminho da Camacha, refiro que as
mesmas provém de uma quinta que se encontra muito degradada.
O troço da Vereda de São João Latrão será objeto de estudo e no
que se refere ao problema das árvores na Estrada Conde de
Carvalhal, que desconhecíamos, acrescento que sempre que é
necessário a Junta de Freguesia recorre aos serviços camarários
que procede à limpeza e corte”.---------------------------------------------- - Intervindo novamente, e relativamente às obras que estão a
decorrer no Lombo da Quinta, a Senhora Vereadora Vanda de
Jesus, do PSD, questionou se irão abranger o final da estrada, ao
que o Senhor Vereador Miguel Gouveia, da Mudança, informou que
não estava prevista essa intervenção no projeto inicial mas após
solicitação dos moradores, fora incluída no projeto atual, estando a
mesma já concluída.----------------------------------------------------------- - Tomando a palavra, o Senhor Vereador José Manuel
Rodrigues, do CDS/PP, saudou os membros da Junta de Freguesia
e registou o trabalho efetuado em prol da população de São
Gonçalo. Disse que “curiosamente, a freguesia de São Gonçalo tem
vindo a perder população e que o orçamento da Junta é de cerca
de duzentos mil euros, sendo que desses, metade é gasto em
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apoios sociais. Esta freguesia é por vezes esquecida, embora sendo
a

que

tem

as

melhores

vistas

da

cidade

e

apesar

das

potencialidades que possui. Relembro uma proposta apresentada
pelo CDS/PP, em assembleia de freguesia, sobre o Roteiro dos
Miradouros desta freguesia e a necessidade de aproveitamento da
intervenção a ser feita no Lazareto devido à nova ETAR, para um
melhoramento na zona das Pontes, zona com problemas de
congestionamento de trânsito e de necessidade de reabilitação de
algumas moradias, assim como a reabilitação urbanística nos
arredores do campo do 1º de Maio”.----------------------------------------- - Intervindo, o Senhor Presidente informou que o Caminho,
junto à quinta do Blandy, no Palheiro Ferreiro, será alargado, com
a construção de um muro de suporte e acesso ao campo do 1º de
Maio.-----------------------------------------------------------------------------Retomando

a

palavra,

o

Senhor

Vereador

José

Manuel

Rodrigues, do CDS/PP, referiu a necessidade de iluminação
pública na Vereda do Lombo da Quinta, junto à Rua Fonte das
Moças.----------------------------------------------------------------------------Por último, acrescentou que “São Gonçalo, apesar da perda de
população, possui muitas potencialidades, sendo evidente que a
cidade do Funchal tem vindo a crescer para Oeste, existindo a Este
uma área imensa para onde expandir e o PDM terá em atenção
este potencial, sendo que do ponto de vista turístico será possível
maior investimento privado.”------------------------------------------------- - Intervindo novamente o Senhor Presidente da Junta de
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Freguesia, Paulo Bruno Nunes Ferreira, referiu: “Não considero
esta freguesia esquecida, existindo, efetivamente, a questão da
cidade estar a crescer para Oeste incindindo a volumetria e, se por
um lado, este limite preserva as características da freguesia, por
outro impede que exista mais população do que a atual.
Relativamente à falta de iluminação na Fonte das Moças, refiro que
a Junta de Freguesia teve conhecimento desta situação surgindo
na sequência das obras em que foram retirados os postes de
iluminação

não

tendo

ainda

sido

repostos,

tendo

já

sido

diligenciado, junto da Empresa de Eletricidade, a sua reposição.
Quanto ao “Roteiro dos Miradouros”, aprovado, por unanimidade,
em Assembleia de Freguesia de São Gonçalo, refiro a existência de
muitos miradouros e com excelentes vistas e percursos e está a ser
trabalhado”.--------------------------------------------------------------------- - Fazendo a sua intervenção, o Senhor Vereador Énio Martins,
da CDU, agradeceu o acolhimento do Executivo da Junta de
Freguesia de São Gonçalo, referindo que na intervenção feita pelo
Senhor Presidente da Junta, o mesmo apresentou o que considera
ser um diagnóstico real dos grandes problemas da mesma. Referiu
a falta de atratividade do centro da Freguesia como um dos
problemas reais e reconheceu a existência de um conjunto de
iniciativas, de diversa índole, culturais, desportivas e outras, para
dinamizar este centro. Problema que não é exclusivo de São
Gonçalo e que se faz sentir um pouco por todas as freguesias.---------Focou ainda a questão da falta de transportes públicos,
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considerando incompreensível que as populações tenham que se
deslocar ao centro da cidade para depois poderem ter acesso à
Junta de Freguesia. Considera serem necessárias carreiras que
liguem as várias zonas dentro da freguesia, situação a rever e que
passa pela adaptação de alguns percursos.--------------------------------Realçou também a importância do arranque da segunda fase do
Complexo Habitacional de São Gonçalo, o que viria a permitir uma
outra oferta habitacional e ajudar no sentido da resolução de
alguns

problemas

habitacionais.

“Não

sendo

esta

uma

responsabilidade direta da Autarquia, deverá a mesma exercer
pressão institucional junto do Governo Regional no sentido desta
ser considerada uma intervenção prioritária”, sublinhou. --------------Referiu ainda a existência de alguns problemas sociais, com
alguma pobreza escondida que derivou da crise económica ainda
presente e que pese alguma recuperação económica ainda está
muito presente, sendo necessários investimentos e dinâmicas que
permitam criar atratividade económica.------------------------------------Realçou ainda o trabalho importante que as Juntas de Freguesia
desenvolvem junto das populações em termos do apoio social que
prestam às mesmas, muitas vezes sem disporem de informações e
de uma articulação com a Segurança Social que lhes permita
cruzar dados.-------------------------------------------------------------------Terminando a sua intervenção questionou se o número de
cabazes fornecidos pela Junta de Freguesia estava estacionário ou
se têm vindo a aumentar os pedidos ao longo dos anos. --------------
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--- - Intervindo sobre esta questão, o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia, Paulo Bruno Nunes Ferreira, referiu que no início do
mandato apoiavam com quarenta e três cabazes, mas pelo facto de
aumentarem as solicitações neste momento seriam cerca de
noventa e sete os cabazes oferecidos. Em relação à questão da 2ª
fase do Bairro de São Gonçalo, disse ser muito importante a
questão

institucional

até

porque

os

terrenos

estão

vazios,

infestados de ervas e matagal e por vezes com pragas de ratos,
tendo a Junta de Freguesia e a Câmara que proceder à limpeza dos
mesmos, pelo que aguardam nova audiência, já solicitada com o
IHM, para apurar a data do início da obra.-------------------------------- - Usando da palavra, o Senhor Presidente agradeceu as
intervenções bem como a colaboração que tem havido entre a
Junta de Freguesia de São Gonçalo e a Autarquia. Referiu que da
parte das forças políticas intervenientes, houve uma preocupação
de propostas para a melhoria daquela freguesia, sendo que esta
também tem sido a principal preocupação do Executivo camarário.
“Esta freguesia tem uma zona alta e uma zona baixa que não se
encontram, existindo uma questão fundamental que se prende com
os transportes públicos e a falta de ligação entre a freguesia e que
deveriam ser o catalisador para a mesma não ter esta divisão o que
contribui

para

que

a

perda

de

população.

Foi

falado

as

urbanizações que existem mas, infelizmente, também existem
pessoas com grandes dificuldades e necessidades. À semelhança
de outras freguesias, é muito difícil dinamizar o centro da freguesia
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e é uma das preocupações do Executivo e que estará plasmada no
PDM com a criação de novas centralidades. Reconhecemos o
esforço da Junta nesta dinamização, com a realização do
Mercadinho e outras atividades culturais, procurando atrair mais
pessoas ao centro da freguesia. A construção da Via Rápida,
embora sendo uma obra indispensável, gerou a divisão física da
freguesia e retirou alguma atividade económica à mesma. Também
têm sido realizadas várias obras e previstas outras tantas, como a
questão do saneamento básico do Lombo da Quinta, entretanto já
resolvida. Em termos de acessos, estão previstos a execução da
obra da Vereda da Bela Vista, 2ª Travessa do Serrado bem outros
alargamentos. Enaltecemos também os projetos ao nível do
desporto,

sociais

e

de

formação

desenvolvidos

pelo

Clube

Desportivo 1º de Maio, sendo que por esse motivo está já em vias
de ser assinado um contrato-programa com este Clube para a
colocação de um novo sintético no campo de jogos de modo a que o
Clube possa crescer angariando mais filiados, especialmente nas
camadas mais jovens. Esta freguesia tem, eventualmente, as
melhores vistas da cidade e não basta a criação de um “Roteiro dos
Miradouros”, há que dinamizá-los de forma a atrair um maior
número de pessoas”, salientou.----------------------------------------------Terminando, enalteceu o papel e a ação da Junta de Freguesia
de São Gonçalo, principalmente no apoio social que tem vindo a
fornecer aos seus residentes.----------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada
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a leitura da ata da reunião anterior a qual, previamente distribuída
em

minuta

aos

Senhores

Vereadores,

foi

aprovada

por

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA----------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciando este período, o Senhor
Vereador João Correia, do PSD, questionou o ponto de situação
dos planos de gestão florestal e de contingência dos vetores de
transmissão.----------------------------------------------------------------------- - Respondendo a Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo,
disse que o primeiro está em fase de conclusão e o segundo já
concluído.--------------------------------------------------------------------------- - Usando da palavra, o Senhor Vereador José Manuel
Rodrigues, do CDS/PP, alertou para a necessidade de uma
campanha de divulgação do serviço “FunchalAlerta”, já que poucos
munícipes

terão

conhecimento

desta

nova

plataforma

de

participação de ocorrências.-----------------------------------------------------Continuando, o Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, do
CDS/PP, chamou a atenção para uma moradia na Avenida do
Infante, zona nobre da cidade, que fora alvo de incêndio, havendo a
necessidade de melhorar o aspeto estético da mesma.----------------------Relembrou depois o aspeto da placa situada no jardim exterior
do Parque de Santa Catarina, com um canto dos Lusíadas, que
necessita de intervenção, nomeadamente na reposição de letras.---------Continuando, alertou para a necessidade de intervenção
urgente, ao nível do piso, na passadeira existente na Estrada
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Monumental, junto ao Hotel Miramar, bem como a necessidade da
construção de um passeio em parte de um troço da Rua Dr. Brito
Câmara, junto à saída do estacionamento do “La Vie”, ao que o
Senhor Vereador Miguel Gouveia, da Mudança, informou que já
fora solicitado um estudo aos serviços competentes.------------------------Seguidamente, o Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, do
CDS/PP, informou sobre um abaixo-assinado, efetuado por
moradores do Caminho do Palheiro, zona da Visconde Cacongo,
sobre a montagem de uma antena de uma operadora de telemóveis
que parece ter sido colocada sem o parecer da ANACOM.------------------ - Sobre esta questão, o Senhor Presidente informou que já
reunira com a ANACOM e os operadores, havendo dificuldade na
partilha das torres para colocação das antenas, de forma a reduzir
o impacto visual.------------------------------------------------------------------ - O Senhor Vereador João Rodrigues, do PSD, a este
propósito, referiu que desde a entrada do processo e não sendo
respeitados os prazos de resposta, solicitam o deferimento tácito.-------- - Por último, a Senhora Vereadora Madalena Nunes, da
Mudança, e sobre o ponto da situação dos procedimentos
concursais para os cargos de dirigentes, referiu: “O Diretor do
Departamento

de

Recursos

Administrativa,

Dr.

César

Humanos

Rosa,

já

foi

e

Modernização

nomeado,

e

neste

Departamento o Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Dr. Nuno
Pereira e a Chefe de Divisão do Atendimento e Administração, Drª.
Catarina Pereira, estando a faltar a Divisão de Sistemas e
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Informação, em que será nomeado um dirigente em regime de
substituição,

até

a

abertura

de

novo

concurso.

Para

o

Departamento de Infraestruturas e Equipamentos foi escolhido o
Engº Duarte Jervis e dentro deste Departamento a Divisão de
Obras Municipais e Conservação foi atribuída ao Eng. Bernardo
Soveral e a Divisão de Águas e Saneamento Básico ao Engº César
Esmeraldo Fernandes, sendo que a Divisão de Edifícios e
Equipamentos ainda estão a marcar as entrevistas. Quanto à
Divisão de Gestão de Frota, o júri ainda não tomou a decisão final.
No Departamento de Ambiente o Engº Jordão Soares, sendo que as
respetivas Divisões de Remoção de Resíduos e Limpeza Urbana
encontram-se em processo de decisão do júri. Para o Departamento
de Educação e Qualidade de Vida, as entrevistas decorreram esta
semana e para a Divisão de Ação Social, ocorrerão na próxima
semana e para a Divisão de Juventude, Desporto e Envelhecimento
Ativo, será nomeada, em regime de substituição, até abertura de
concurso a Drª Marília Antunes. No Departamento de Gestão
Financeira e Patrimonial como Diretora a Drª Micaela Nunes, na
Divisão de Contratação Pública e Aprovisionamento, a Drª Mónica
Spínola, na Divisão de Património e Controlo a Drª Ricardina
Capontes, na Divisão de Contabilidade e Finanças a Drª Magda
Perestrelo. No Departamento de Ordenamento de Território ainda
não foram marcadas as entrevistas, com a exceção da Divisão de
Trânsito e Mobilidade, com a Engª Lívia Silva, no Departamento de
Ciência e Recursos Naturais, o Engº João Carlos Marques, na
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Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos encontra-se em
processo de decisão do júri e na Divisão de Conservação da
Natureza e Recursos Naturais que se encontrava vaga, está a
decorrer o processo de nomeação até a abertura do concurso. No
Departamento de Economia e Cultura a Drª Raquel Brazão Lopes,
para a Divisão de Turismo e Cultura ainda não estão marcadas as
entrevistas. A Unidade de Mercados aguarda decisão do júri. Para
a Unidade de Democracia Participativa, decorreram ontem as
entrevistas. No que se refere ao Departamento Jurídico, o júri
ainda está em processo de análise e para a Divisão Jurídica,
Divisão de Fiscalização Municipal, Auditoria Interna e Divisão de
Estudos e Estratégia estão em processo de substituição de júri”.------Nesta altura, o Senhor Vereador da Mudança, Domingos
Rodrigues, ausentou-se da reunião.----------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem do dia
e pela sequência nela prevista:--------------------------------------------1 – CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO:-------------------------- - Concessão do direito de exploração do Snack-Bar da
Promenade do Lido, sito à cota 16,50, com a área encerrada
de 56,40 e com esplanada, com área de 153,65 m2” – Cessão
da

posição

contratual:

-

Em

presença

do

requerimento

apresentado por Dário Rúben Freitas da Silva (procº 6123/2017), a
Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cessão da posição
contratual da exploração do Snack-Bar da Promenade do Lido,
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para a sociedade comercial denominada “L.D.L. – Exploração de
Bares, Snack Bares e Esplanadas, Lda., nos termos da informação
da Divisão de Contratação Pública e Aprovisionamento (refª
10/DCPA/2017).------------------------------------------------------------2 – AQUISIÇÃO DE VIATURAS:------------------------------------------------ - Concurso Público no âmbito da União Europeia para a
aquisição de duas viaturas bifluxo de resíduos sólidos
urbanos de 19 toneladas – Abertura de Procedimento: - Em
face

da

informação

do

Departamento

de

Ambiente

(refª

0458/DA/2017), a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar
a

abertura

de

procedimento

por

concurso

público

para

a

“Aquisição de duas viaturas bifluxo de resíduos sólidos urbanos de
19 toneladas”, com o valor base de € 447.000,00 (quatrocentos e
quarenta e sete mil euros) e aprovar as peças processuais, bem
como a designação do júri proposto na referida informação,
composto por: a) Vitor Jordão (Presidente); b) Mónica Spínola
(Vogal efetivo); c) Manuel Armando (Vogal efetivo); d) Adelino Filipe
(Vogal suplente); e) Francisco Félix de Sousa (Vogal suplente).-------3 – MERCADOS MUNICIPAIS:-------------------------------------------------- - Procedimento por concurso público para atribuição do
direito de exploração de diversos espaços destinados a
atividade comercial nos Mercados Municipais dos Lavradores
e da Penteada – Ata de Retificação de Erros e Omissões: - Em
presença da ata de esclarecimentos, apresentada pelo júri do
concurso em epígrafe, pelos erros e omissões identificados,
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respeitante ao procedimento em epígrafe, a Câmara deliberou, por
unanimidade aprovar.------------------------------------------------------4 – PARQUE ECOLÓGICO DO FUNCHAL:------------------------------------- - Empreitada de “Recuperação dos Percursos Pedestres
no Parque Ecológico do Funchal” – Ata de Erros e Omissões: Em presença do respetivo processo e considerando o despacho do
Senhor Presidente, datado de nove de março/dois mil e dezassete,
que aprovou, ao abrigo do estatuído no número três do artigo
trinta e cinco do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado
pela Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de
setembro, a alteração do prazo da entrega das propostas da
empreitada

acima

mencionada,

pelos

erros

e

omissões

identificados, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o
citado despacho nos termos do disposto previsto no número quatro
do artigo sessenta e um, do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito/dois mil e oito, de vinte
e nove de janeiro, retroagindo os efeitos desta ratificação à data do
despacho.---------------------------------------------------------------------5 – UTILIZAÇÃO DO MERCADO DOS LAVRADORES:----------------------

-

Associação

de

Desenvolvimento

Comunitário

do

Funchal (ADCF) – Garouta do Calhau: - Perante o solicitado pela
Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta
do Calhau (proc.º 6001/2017), para a cedência do Mercado dos
Lavradores (terrado), com isenção de taxas municipais, tendo em
vista a realização de um jantar destinado à angariação de fundos, a
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Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, com base na
informação da Divisão Jurídica (refª 198/DJF/DJ/2017).-----------6 – LOJA DO MUNÍCIPE:-------------------------------------------------------- - Aquisição de Hardware e Software para a Loja do
Munícipe – Aprovação da Minuta do Contrato: - Foi presente e
aprovada por maioria, com abstenção do CDS/PP, a minuta do
contrato

a

celebrar

com

a

Sociedade

denominada

“M.C.

Computadores, S.A.”, adjudicatária do fornecimento mencionado
em título.---------------------------------------------------------------------7 – ESPAÇOS VERDES:---------------------------------------------------------- - 20º Concurso “Funchal – Cidade Florida 2017”: - A fim
de dar início ao procedimento do 20º Concurso “Funchal – Cidade
Florida 2017”, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
cabimento e compromisso no valor de € 6.600,00 (seis mil e
seiscentos euros), destinado ao pagamento dos prémios monetários
a pagar aos vencedores, nas diversas modalidades, do concurso em
referência.-----------------------------------------------------------------------O Programa do Concurso fica, por fotocópia, a fazer parte desta
ata como anexo (A).------------------------------------------------------------Adenda (nº 4 do artigo 11º do Regimento das Reuniões da
CMF). -------------------------------------------------------------------------8 – TOPONIMIA:------------------------------------------------------------------- - Alteração do traçado do arruamento denominado “Rua
Henrique José de Sousa Machado” – Reatribuição do topónimo
“Beco do Paiol”: - Submetida pelo Senhor Presidente, foi presente
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a proposta de deliberação que se transcreve:------------------------------“Considerando o teor da informação da Divisão de Fiscalização
Municipal, anexa à presente Proposta de Deliberação, com a
referência 284/DJF/DFM/2017, cujo teor se dá por integralmente
reproduzido, dando conhecimento do apelo de diversos moradores
do antigo Beco do Paiol, no sentido da Câmara manter esta
anterior designação do arruamento, em substituição do topónimo,
“Rua Henrique José de Sousa Machado”, atribuído por deliberação,
tomada na reunião da Câmara, em 06 de dezembro de 2016;
Considerando ainda o parecer favorável emitido pela junta de
freguesia de São Pedro, tenho a honra de propor que esta Câmara
Municipal delibere, ao abrigo da competência plasmada na alínea
ss), do n.º1 do artigo 33º, do Regime jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2015, de 12 de setembro, alterar a
deliberação acima referida nos seguintes termos: - Reatribuir o
topónimo Beco do Paiol, na sua configuração original; - Que a Rua
Henrique José de Sousa Machado tenha o seu início no Beco do
Paiol, mantendo o seu termino na Rua do Paiol. Em tudo o resto
mantêm-se o teor da deliberação supra referida. Ao abrigo do
estatuído nos nºs 3 e 4, do artigo 57º, do Regime Jurídico das
Autarquias Locais e do nº 3º do artigo 21º, do Regimento das
Reuniões desta Câmara Municipal, a presente deliberação é
aprovada em minuta para a produção de efeitos imediatos”.----------- - Posta à votação, foi aprovada por unanimidade.--------------------O Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da Mudança, entrou
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na sala, participando na discussão e votação do último processo da
Ordem de Trabalhos.-------------------------------------------------------9 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------

-

Obras

Particulares:

-

Em

presença

do

processo

apresentado por SPDAD, Sociedade Portuguesa de Distribuição de
Artigos de Desporto, Lda. (procº 6869/17, sub-procº 2017000082),
solicitando informação prévia para a construção de uma Superfície
Comercial destinada à DECATHLON, a levar a efeito num terreno
localizado à Azinhaga do Poço Barral, freguesia de São Martinho, a
Câmara deliberou, com abstenção do PSD, CDS/PP e CDU, deferir,
nos termos e condições dos pareceres citados na conclusão da
informação da Divisão de Gestão Urbanística (refª LP-003-2017).---------Declaração de Voto do PSD: “O nosso sentido de voto,
deveu-se aos acessos propostos para esta grande superfície que
não possuem as dimensões mais adequadas, podendo vir a criar
ainda mais constrangimentos na circulação rodoviária naquela
zona, em especial nas horas de maior fluxo de tráfego.”--------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião às doze horas e trinta
minutos.----------------------------------------------------------------------De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu,
Chefe de Divisão de Atendimento e Administração, na qualidade de
Secretária, a redigi e subscrevo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------Nota: Ata publicitada pelo Edital nº 75/2017, publicado nos locais de estilo.
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