-----------------------------ATA NÚMERO 28/2013------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM ONZE DE JULHO DO ANO DOIS MIL E TREZE.------------Aos onze dias do mês de julho do ano dois mil e treze,
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.
Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, e Vereadores: Dr.
Bruno Miguel Camacho Pereira, 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 e Dr. Gil da
Silva Canha. A secretariar esteve presente o Dr. Rui Emanuel
Sousa Abreu, diretor do Departamento Administrativo.-----------------Presente ainda o Senhor Eng.º 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: - Verificou-se não estar presente o Senhor Vereador
Eng. Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves.----------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------
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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: - Iniciando a sua intervenção o
Senhor Vereador do PND, Gil Canha, fez saber que, junto à
Empresa de Eletricidade da Madeira, há uma faixa fora dos taipais
da obra que ocorre naquela zona a qual está a provocar problemas
no trânsito, constituindo um perigo pelos acidentes que poderá
causar, sendo testemunha ainda ontem duma situação dessas.----------De seguida questionou a situação do processo “Madeira
Magic”.-----------------------------------------------------------------------------Por fim referiu-se ao Lido dizendo que, após ter consultado o
processo, verificou que quase sessenta por cento (60%) do valor
destina-se a tetrápodes, insurgindo-se contra esta despesa.------------Relativamente a este assunto, o Senhor Vice-Presidente, Pedro
Calado, informou que o Lido tem várias fases. A primeira encontrase concluída. A segunda, que irá iniciar-se, constitui a parte
marítima, não sendo, por isso, de admirar o seu valor.--------------------- - O Senhor Vereador do CDS/PP, Lino Abreu, iniciou a sua
intervenção levantando uma questão que tem a ver com a recolha
de vidro, durante a noite, junto à zona hoteleira. Disse ter sido
informado que aquela recolha faz-se muito cedo, o que provoca
transtornos aos restaurantes.------------------------------------------------O Senhor Vereador Costa Neves, do PSD, pronunciou-se sobre a
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questão dizendo que a recolha foi antecipada das vinte e três para
as vinte e uma horas, devido ao barulho reclamado por residentes
e turistas de que não podiam descansar. Acrescentou que esta
situação é de difícil resolução.--------------------------------------------------A concluir a sua intervenção este Vereador abordou a época
de calor e de altas temperaturas, dizendo que gostaria de saber se
o programa de prevenção de incêndios se mantém ou se há um
plano adicional para estes dias.----------------------------------------------O Senhor Vereador Costa Neves, do PSD, informou que a
Câmara tudo faz em termos de vigilância nas zonas do Parque
Ecológico, estando com prevenção de quase vinte quatro horas.---------- - Fazendo a sua intervenção, o Senhor Vereador Dírio Ramos,
da CDU, reiterou o assunto do aviário em São João de Latrão, na
freguesia de São Gonçalo, e dos terrenos à sua volta, que lhe
parece poder oferecer perigo de escorregamento.----------------------------Abordou de seguida a questão do alargamento da Travessa
dos Alecrins, em Santo António, nomeadamente do problema com
a cedência de um terreno.-------------------------------------------------------Por fim fez saber que alguns moradores do Vasco Gil, em
Santo António, estão apreensivos com as muralhas que o Governo
Regional está a fazer na ribeira.-------------------------------------------Assuntos Diversos: - Foi apreciado e votado o assunto seguinte,
que não foi incluído na Ordem do Dia.----------------------------------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:----------------------------------------------------- - Parecer prévio favorável à celebração de contrato de
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prestação de serviços “Plataforma Eletrónica”: - Face ao
respetivo processo (inf. 25/D.C.P.), a Câmara deliberou, por
unanimidade, dar parecer prévio favorável à celebração do contrato
de prestação de serviços “Plataforma Eletrónica” com a Vortalgov,
estimado em € 6.000,00 (seis mil euros).----------------------------------------------------------------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 do PND, sobre a não intervenção
do Senhor Presidente do Governo Regional no “Dia da Cidade
do Funchal”: - Foi colocada à discussão a proposta acima
intitulada, do seguinte teor:--------------------------------------------------“Tendo em conta a maneira desrespeitosa e arbitrária como o
Governo Regional da Madeira, nomeadamente o Exmo. Sr.
Presidente do Governo Regional, Dr. Alberto João Jardim, tem
tratado esta autarquia, mormente a atitude ardilosa e desaforada
como retirou do domínio desta câmara, as ruas que ladeiam as
nossas principais ribeiras, e a postura autoritária e autista como
lidou com a problemática da frente-mar desta cidade, apesar da
clara oposição desta Câmara e da maioria dos munícipes desta
cidade, venho propor que o Exmo. Senhor Presidente do Governo
Regional não seja convidado para presidir nem para intervir na
próxima sessão solene do “Dia da Cidade do Funchal”, que se irá
realizar no próximo mês de agosto. Proponho igualmente, que seja
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discutido entre os membros do elenco camarário, a designação do
cidadão que irá honrar com a sua presença, na cerimónia solene
do dia da nossa cidade”.------------------------------------------------------Tomando a palavra, o Senhor Presidente pronunciou-se da
seguinte forma: “Esta questão não deve ser personalizada, senão
entramos num jogo de excessos. Devemos pensar em termos de
instituições. E como instituição não devemos ter qualquer
problema em receber aqui seja quem for. Por isso o convite irá ser
feito e o Senhor Presidente decidirá se vem ou não”.---------------------O Senhor Vereador Rui Caetano, do PS, começou por dizer que,
não obstante as posições tomadas pelo Senhor Presidente do
Governo Regional, que têm prejudicado a Câmara e o Funchal, não
concorda que o mesmo não seja convidado, porque hoje é ele,
amanhã será outro. A Câmara não pode ser incoerente. Por um
lado diz que as questões partidárias do PSD têm prejudicado a
Câmara e por outro iria fazer igual. Daí se abster.-----------------------O Senhor Vereador Lino Abreu, do CDS/PP, disse defender as
instituições, mas não pode esquecer as atitudes ofensivas a
membros da Câmara e ao próprio Funchal, como é o caso das
estradas. Em sua opinião, é altura de dar uma lição e por isso vota
favoravelmente a proposta.---------------------------------------------------Intervindo, o Senhor Vereador da CDU, Dírio Ramos, disse que
concorda com o primeiro ponto da proposta. Relativamente ao
segundo

ponto,

a

personalidade

a

convidar

deveria

ser

o

Representante da República. Em seu entender todas as forças
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políticas deveriam falar no Dia da Cidade, apesar de saber que
quem representa o Município é o Presidente da Câmara.---------------- - Posta à votação, foi rejeitada, por maioria, com os votos contra
do PSD, abstenção do PS e votos a favor do PND, CDS/PP e CDU.-2 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------2.1 – Obras Particulares: - Em face do projeto de alterações
de uma moradia unifamiliar localizada na Rua do Jardim Botânico,
lote

número

apresentado

dezasseis,
por

Maria

freguesia
Fátima

de

Faria

Santa
Ramos

Maria
Stone

Maior,
(procº

24417/13, sub-procº 2008001255), a Câmara deliberou, por
maioria, com voto contra do PND, deferir tendo em conta o exposto
pela requerente.------------------------------------------------------------------Declaração de Voto do PND: “O PND vota contra por
considerar que deveria ser coberto com telha parte da varanda do
sótão visitável”.-------------------------------------------------------------------- - Foi deliberado, por unanimidade, deferir as telas finais das
obras executadas na moradia ao Caminho do Palheiro, número
cento e noventa e nove, freguesia de São Gonçalo, apresentado por
Fernando

Eliseu

Corte

Ribeiro

(procº

27711/13,

sub-procº

2009000537).----------------------------------------------------------------------2.2 – Loteamentos: - Perante o pedido formulado por Rui
Manuel Dias Faria (procº 30474/13), de alteração da cota de
soleira do lote número quatro, previsto no alvará de loteamento
número dezasseis/dois mil e quatro, no Sitio da Ajuda, freguesia
de São Martinho, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir
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nos termos do ponto A da informação da Divisão de Gestão
Urbanística (refª OAF-84/13).---------------------------------------------------2.3 – Licença de Utilização – Posto de Combustíveis: Relativamente ao pedido de parecer, solicitado por SOLITRO –
Exploração de Estação de Serviços, Unipessoal Lda. (procº
29302/13,
atividade

sub-procº
licenciada

cinquenta/dois

mil

2008001861)
com
e

o

quatro

sobre

alvará
“Posto

de
de

a

continuação

utilização

da

número

Abastecimento

de

Combustíveis” no Caminho de São Martinho, Nazaré, freguesia de
São Martinho, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir
parecer favorável.------------------------------------------------------------3 – DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------- - X Regata de Canoas Tradicionais da Madeira: - Foi
aprovada, por unanimidade, a seguinte deliberação:---------------------“A Câmara Municipal do Funchal pretende levar a efeito, no dia
21 de Julho de 2013, a X Regata de Canoas Tradicionais da
Madeira. O objetivo da mesma é o de alertar e incentivar a
população a manter, cuidar e promover as Canoas Tradicionais da
Madeira, criando, desta forma, mais um evento envolvendo toda a
população. Nos últimos anos assistimos a um grande crescimento
do número de aderentes, promoção pelos mais jovens e divulgação
junto da hotelaria e turismo madeirenses. Os prémios de
classificação e de participação não são mais do que um incentivo
monetário à preservação da nossa história e manutenção destas
réplicas. O regulamento que disciplina a prova, determina que a
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organização de componente técnica fica a cargo da Associação
Regional de Canoagem da Madeira (ARCM). Face às atuais
contingências financeiras, importa limitar o número de canoas
participantes a um máximo de 60, prevendo-se, desta forma, que
esta prova envolva o montante máximo global de € 9.700,
distribuídos da seguinte forma: Organização da prova: € 3.700;
Prémios de classificação: € 1.500; Prémios de participação: €
4.500. A Câmara Municipal do Funchal procederá ao adiantamento
de € 6.360 à ARCM, nos seguintes termos: € 1.110 referente a 30%
dos custos com a organização da prova; € 5.250 por conta da
distribuição

de

prémios,

ficando

aquela

associação

com

a

responsabilidade de emitir e pagar os respetivos prémios. O
ajustamento do valor real dos prémios será feito após a entrega,
pela

ARCM,

da

relação

de

resultados

da

prova.

É

da

responsabilidade da ARCM a entrega dos comprovativos de
pagamento dos prémios, na CMF. A verba atribuída pela presente
deliberação tem cabimento na rubrica orçamental 02.02.16.”-------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 publicitada pelo Edital nº 186/2013, publicada nos locais de estilo
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