-----------------------------ATA NÚMERO 39/2012----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA, E PÚBLICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DO
FUNCHAL, REALIZADA EM VINTE CINCO DE OUTUBRO DO ANO
DOIS MIL E DOZE.----------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 Vice-Presidente, Dr. Pedro Miguel
Amaro de Bettencourt Calado, com a presença dos Senhores
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. Gil da Silva Canha, Eng. Amílcar
Magalhães de Lima Gonçalves, Dr. Artur Alberto Fernandes de
Andrade e Engª Sara Patrícia Sousa Olim Marote e Costa. A
secretariar esteve presente a Dra. Filomena Fátima Marcos Pita de
Fernandes, diretora do Departamento Jurídico.-----------------------------Verificado o quórum, o Senhor Vice-Presidente declarou
aberta a reunião.------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estar presente o Senhor Presidente
Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque.-----------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-----------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada
a leitura da ata da reunião anterior a qual, previamente distribuída
em

minuta

aos

Senhores
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unanimidade.----------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO AO PÚBLICO: - Foi aberto o período
de intervenção ao público. Intervieram os munícipes abaixo
identificados, inscritos previamente na Divisão de Atendimento e
Informação, colocando as suas questões:---------------------------------- - José Francisco Correia Henriques (Comissão de Utentes dos
Transportes Públicos da RAM) – exposição sobre as alterações
introduzidas nos trajetos e horários das carreiras dos transportes
públicos, pela empresa “Horários do Funchal”;--------------------------- - José Pedro Câmara Moura – reclamação contra a colocação de
um portão num terreno ao Caminho Novo da Piedade, Entrada
oito, freguesia do Imaculado Coração de Maria (procº 19494/2012,
em nome de Carla Andreia Serrão Câmara Moura);---------------------- - Manuel Lourenço Pestana – exposição sobre o estado de ruina
da moradia onde habita, há quarenta e sete anos, na Travessa da
Longueira, número nove, freguesia do Monte;----------------------------- - José Ramos de Freitas – exposição sobre detritos provenientes
de esgotos no Beco dos Álamos, freguesia de Santo António (procº
45843/2012);------------------------------------------------------------------- - Maria José Santos Oliveira – reclamação contra a existência de
um pombal na moradia sita ao Beco Dr. Joaquim Carlos, número
seis – segunda casa, freguesia de São Pedro (procº 42724/2012);----- - Carlos Manuel de Freitas Fernandes – exposição sobre obras
ilegais no prédio localizado no Caminho da Achada, número cento
e trinta e dois, freguesia de São Roque (procº 32736/2012).----------
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------Após se inteirar dos assuntos acima descritos e prestado
esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os diversos serviços
as situações que necessitavam informação.----------------------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciando este período o Senhor
Vereador Artur Andrade, da CDU, solicitou que a Câmara
resolvesse a situação decorrente da destruição, motivada pelas
fortes chuvas recentes, das obras em curso na Vereda do Cascalho,
em Santo António.----------------------------------------------------------------- - O Senhor Vereador do PSD, Costa Neves, informou que a
Câmara trataria de imediato desta situação.--------------------------------- - Em seguida tomou a palavra o Senhor Vereador João
Rodrigues, do PSD, para informar, relativamente à questão
colocada pelo Senhor Vereador do CDS/PP, Lino Abreu, na última
reunião, que o muro de suporte que está a ser edificado no imóvel,
da titularidade da “Shell”, localizado na Praia Formosa, está
totalmente implantado em área do Domínio Público Marítimo e
como tal, sob a jurisdição da Direção Regional do Ambiente.-----------Mais referiu que a Câmara solicitara àquela Direção informação,
por escrito, acerca do licenciamento desta mesma edificação.-------Assuntos Diversos: - Foram apreciados e votados os assuntos
seguintes, que não foram incluídos na Ordem do Dia.----------------CONCURSO

“PRESÉPIO

ECOLÓGICO”:

-

Acompanhada

da

respetiva proposta de Regulamento, foi presente a informação do
Departamento

de

Educação

e

Promoção

Social

(refª

I/7554/EDU/2012) relativa ao concurso de expressão artística
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subordinado ao tema “Presépio Ecológico”, cujos prémios a atribuir
totalizam o valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), tendo a
Câmara deliberado, por unanimidade, aprovar. O Regulamento
fica, por fotocópia, a fazer parte desta ata como anexo (A).---------VENDA

DE

RESÍDUOS

DE

EQUIPAMENTOS

ELÉTRICOS

EXISTENTE NO MUNICÍPIO DO FUNCHAL – Adjudicação: - A
Câmara deliberou, por maioria, com abstenção do PND, adjudicar
à empresa “Madeira Cartão, Lda.”, a “venda de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos existentes no Município do
Funchal” no valor de € 65,00 (sessenta e cinco euros) por tonelada,
nos termos do relatório final.----------------------------------------------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:----------------------------------------------------- - Parecer

favorável

à

celebração

de

contrato

de

prestação de serviços de vigilância e segurança: - Em presença
do respetivo processo (refª 58/D.C.P.), a Câmara deliberou, por
maioria, com voto contra do PND, dar parecer favorável à
celebração do contrato de prestação de serviços de vigilância e
segurança com a Securitas, Serviços e Tecnologia de Segurança,
S.A., no valor estimado de € 85.392,48 (oitenta e cinco mil
trezentos e noventa e dois euros e quarenta e oito cêntimos).-------OBRAS PARTICULARES:--------------------------------------------------------

-

Loteamento:

-

Presente

processo

de

alteração

de

loteamento número quatrocentos e oitenta/oitenta e dois, situado
nos Piornais, Estrada Monumental, freguesia de São Martinho,
submetido por VillageSolution – Promoção Imobiliária, Lda. (procº
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8700/12, sub-procº2012000097), tendo a Câmara deliberado
aprovar, por maioria, com abstenção do PND.----------------------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – PROPOSTAS DA VEREAÇÃO:---------------------------------------------- - Proposta de Resolução da CDU, intitulada “20 de
Fevereiro

de

permanente

2010:
–

recuperação

Criação

de

adiada,
Comissão

insegurança
Mista

de

Acompanhamento à Reconstrução”: (Esta proposta foi retirada e
mandada agendar para a próxima reunião).----------------------------2 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÃO: - Tendo por
base

a

informação

do

Departamento

de

Obras

Públicas

(refª191/DOP/12), a Câmara deliberou, por unanimidade, a pedido
de Maria Elsa Canha de Freitas Silva (procº 43138/12), aprovar a
indemnização dos danos causados pela queda numa adufa sem
tampa de protecção na Rua do Carmo.----------------------------------3 – PESSOAL:---------------------------------------------------------------------- - Processos Disciplinares: - Em face do processo disciplinar
(nº

16/2012),

instaurado

a

Guilherme

Miguel

Luis

Sousa,

Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza) a exercer funções
na Divisão de Remoção de Resíduos Sólidos do Departamento de
Ambiente, por falta de zelo e assiduidade, a Câmara deliberou, por
unanimidade, mediante escrutínio secreto, aplicar a pena de trinta
(30) dias de suspensão nos termos e com os fundamentos do
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relatório final.---------------------------------------------------------------------- - Perante o processo disciplinar (nº 17/2012) instaurado a
Florêncio Pestana Vieira, Assistente Operacional (Fiel de Mercados
e

Feiras),

a

exercer

funções

na

Divisão

de

Mercados

do

Departamento Administrativo, por falta de zelo, assiduidade e
pontualidade, a Câmara deliberou, por unanimidade, mediante
escrutínio secreto, aplicar a pena de repreensão escrita nos termos
e com os fundamentos do relatório final.-----------------------------------O Senhor Vereador Artur Andrade, da CDU, não participou na
discussão e votação dos processos acima referenciados.-------------4 – DIVERSOS:--------------------------------------------------------------------

-

Ballon

Vision

–

cessação

de

subconcessão:

-

Relativamente ao assunto em epígrafe, e face à informação do
Departamento de Contratação Pública (refª 55/D.C.P.), a Câmara
deliberou, por unanimidade, nomear o Senhor Eng. Duarte Jervis,
do Departamento de Obras Públicas, para vistoria final do espaço.------ - Empreitada de Construção de Conjuntos Habitacionais
– Viveiros III (3ª. fase) 28 fogos, infraestruturas e arranjos
exteriores; Quinta Falcão (3ª fase) 8 fogos, infraestruturas e
arranjos

exteriores;

Quinta

Falcão

(2ª

fase)

30

fogos,

infraestruturas e arranjos exteriores – Revogação da decisão
de contratar: - Considerando o exposto na informação do
Departamento de Contratação Pública (refª 57/D.C.P.), a Câmara
deliberou, por maioria, com voto contra da CDU, não adjudicar as
empreitadas acima identificadas, face à impossibilidade de obter o
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financiamento pelo INRU (Instituto Nacional de Reabilitação
Urbana) e não ter o município recursos financeiros para o
financiamento desta despesa.--------------------------------------------------Declaração de Voto da CDU: “Considero que estamos perante
uma violação do acordado com o I.N.R.U. (Instituto Nacional de
Reabilitação Urbana). Todo o programa de habitação social da
Câmara Municipal do Funchal não vai ser cumprido, isto numa
situação em que se agravam os problemas relacionados com a falta
de habitação. Refira-se ainda que as empresas que concorreram
podem

pedir

indemnização

pelos

danos

que

esta

situação

provoque, daí o voto conta.”-----------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor VicePresidente deu por encerrada a reunião às doze horas.---------------De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu,
diretora do Departamento Jurídico, na qualidade de Secretária, a
redigi e subscrevo.-----------------------------------------------------------

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

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

NOTA: Ata publicada, pelo Edital nº 282/12, nos locais de estilo
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