-----------------------------ACTA NÚMERO 9/2012----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA NO DIA UM DE MARÇO DO ANO DOIS MIL E DOZE.-----------No dia um do mês de Março 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.

Lino

Ricardo

Silva

Abreu,

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, Director 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.------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-----------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada
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a leitura da acta da reunião anterior a qual, previamente
distribuída em minuta aos Senhores Vereadores, foi aprovada por
unanimidade.----------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - O Senhor Presidente tomou a
palavra para dar conhecimento dos assuntos tratados na Reunião
da A.N.M.P. (Associação Nacional de Municípios Portugueses), na
última terça-feira, em Coimbra, nomeadamente da nova lei de
compromissos; da redução anual de dois por cento (2%) do número
de funcionários e as propostas que a Associação está a negociar
com o Governo da República. Informou ainda que nesta reunião
também foi abordada a questão da extinção de Freguesias.--------------- - Em seguida, interveio o Senhor Vereador Dírio Ramos, da
CDU, começando por abordar o estado de degradação acelerada em
que se encontra o Cemitério dos Judeus.------------------------------------- - Sobre esta questão, o Senhor Presidente informou que
estiveram na Madeira o Chefe da Comunidade Judaica e o
Embaixador de Israel e que, nessa altura, o assunto fora discutido,
tendo a Câmara apresentado inclusivamente um espaço alternativo
em São Martinho. Disse que naquele cemitério não se verifica
qualquer funeral há mais de trinta anos, sendo um dos problemas
principais a consolidação da escarpa. Referiu ainda que o terreno
em causa é privado o que coloca dificuldades à Câmara para uma
tomada de posição.----------------------------------------------------------------Continuando, o Senhor Vereador da CDU, Dírio Ramos,
questionou a situação de um terreno, que se encontra livre, no
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Caminho do Amparo, junto à Rotunda.---------------------------------------- - O Senhor Vereador João Rodrigues, do PSD, informou que o
terreno é pertença da Câmara, cedido pelo privado que construiu e
ali serão instaladas hortas urbanas.-------------------------------------------De seguida este mesmo Vereador abordou o assunto que fora
colocado anteriormente pelo seu colega de Partido, sobre a lista de
Empresas Públicas e Departamentos da Administração Central e
Regional com dívidas de água.--------------------------------------------------Terminando a sua intervenção, apresentou uma Proposta de
Recomendação para ser agendada para a próxima reunião sobre
“Plano de Segurança para os Bairros Sociais”.------------------------------- - O Senhor Vereador Rui Caetano, do PS, tomando a palavra
referiu-se a um terreno na Rua Bela de São Tiago, entre o “Bar
Maltês” e o “Mano”, que está a ser cultivado e dizem ser da
Câmara, perguntando qual a sua situação.----------------------------------- - Respondendo à questão colocada, o Senhor Presidente disse
que naquela zona não tem conhecimento da existência de qualquer
terreno camarário.------------------------------------------------------------------------------------------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: - Em presença do processo de
revalidação do licenciamento referente à construção de uma
moradia localizada no Caminho do Esmeraldo, números onze e
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quinze, freguesia de São Martinho, requerido por João Manuel
Rodrigues Aguiar (procº 52431/11 – sub-procº 2008001833), a
Câmara deliberou, por maioria, com abstenção da CDU, deferir
devendo apresentar o plano de acessibilidades, nos termos da
informação (refª DU-020).-----------------------------------------------------Relativamente ao processo em apreço, o Senhor Vereador
Eduardo Welsh, do PND, disse que, apesar do índice de
implantação ser superior ao previsto no PDM, votava a favor
porque não agravava a situação já existente.------------------------------Por sua vez, o Senhor Vereador Dírio Ramos, da CDU, fez uma
observação acerca das informações técnicas, voltando a insistir que
os

técnicos

devem

fazer

informações

claras,

completas

e

fundamentadas.------------------------------------------------------------------- - (O processo da FLAPRO – Cooperativa de Habitação
Económica,

CRL

(procº

6543/12

–

sub-procº

2011000354),

agendado sob o número 56 foi retirado, não sendo objecto de
deliberação, por se ter levantado a questão da capacidade
construtiva no que diz respeito ao cumprimento do PUA - Plano de
Urbanização do Amparo).--------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por

encerrada

a

reunião às

doze horas.-

De tudo para constar se lavrou a presente acta que eu,
Director

do

Departamento

Administrativo,

na

qualidade

de

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