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-------------------------------ACTA NÚMERO 18/2007--------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM DEZ DE MAIO DO ANO DOIS MIL E SETE.----------- 

---------Aos dez dias do mês de Maio do ano dois mil e sete, nesta 

Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Concelho e Sala de 

Reuniões, sob a Presidência do Senhor Vice-Presidente Dr. Bruno 

Miguel Camacho Pereira e com a presença dos Senhores 

Vereadores Dr. Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, Eng. 

Henrique Miguel Figueiredo da Silva da Costa Neves, Dr. Miguel 

Duarte Alves Freitas, Dra. Rubina Maria Branco Leal Vargas e Dr. 

Artur Alberto Fernandes Andrade reuniu, pelas dez horas, a 

Câmara Municipal, secretariada por Rui Emanuel Sousa Abreu, 

Director do Departamento Administrativo.-------------------------------

------Verificado o quórum, o Senhor Vice-presidente declarou 

aberta a reunião.------------------------------------------------------------- 

AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estarem presentes os Senhores 

Presidente Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque e Vereadores 

Dr. Carlos João Pereira, Arq. Luis Miguel Vilhena de Carvalho, 

Eng. João José Nascimento Rodrigues e Dr. Rui Ricardo Gomes 

Vieira, considerando-se justificadas as respectivas faltas.------------ 

-------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------ 

APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada 

a leitura da acta da reunião anterior a qual, previamente 

distribuída em minuta aos Senhores Vereadores, foi aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------- 
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INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Tomando a palavra, o Sr. 

Vereador Artur Andrade, da CDU, colocou algumas questões, tais 

como:---------------------------------------------------------------------------

---Rotunda - Foi anunciada, durante a campanha eleitoral, a 

intenção da Câmara Municipal do Funchal de proceder à execução 

de uma rotunda entre a Avenida Luis de Camões e a Estrada 

Monumental. Nesse sentido, questionava  para quando está 

prevista a execução;--------------------------------------------------------- 

---Privatização da Recolha de Lixo – Em declarações proferidas na 

comunicação social, o Sr. Presidente referiu que a Câmara 

pretendia fazer a privatização da recolha de lixo. Em que moldes a 

mesma se efectuará?;-------------------------------------------------------- 

---Incêndios – Apesar de saber que é da responsabilidade do 

Governo Regional a vigilância da zona da Ribeira da Lapa, onde 

ocorrem presentemente os incêndios, pretendia saber qual o ponto 

da situação em relação ao seu combate;---------------------------------

---Saneamento Básico – Estando a decorrer obras na zona do 

Trapiche na freguesia de Santo António, a Vereda do Olavo 

também será abrangida com estas obras?.------------------------------ 

------ - O Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, deu algumas 

explicações acerca das questões expostas.-------------------------------

---Quanto à Rotunda, esclareceu que será estudada uma melhoria 

daquele Nó, sendo prematuro falar por não haver, ainda, qualquer 

decisão e que poderá passar até por uma passagem desnivelada. -- 

---Relativamente aos incêndios, disse que tiveram início nos 
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Socorridos, em Câmara de Lobos. Salientou o trabalho notório 

realizado pelos bombeiros no combate aos fogos, que mais não 

puderam fazer atendendo às zonas  sem acesso onde os mesmos 

ocorreram.---------------------------------------------------------------------  

 ------ -  O Sr. Vereador Costa Neves, do PSD, tomou a palavra para 

prestar alguns esclarecimentos relativamente às matérias do seu 

pelouro.------------------------------------------------------------------------ 

---No que diz respeito à privatização da recolha de lixo, disse que a 

Câmara está a estudar a possibilidade de concessionar algumas 

áreas, tendo por objectivo garantir  uma maior eficácia e redução 

de custos, nomeadamente no lixo indiferenciado.----------------------

---Em relação à rede de saneamento básico na Vereda do Olavo, 

informou que inicialmente não estava previsto mas que, aquando 

da reprogramação das obras, aquela vereda foi incluída.-------------- 

----Diversos: - Foram apreciados e votados os assuntos seguintes, 

submetidos pelos Vereadores dos respectivos pelouros, que não 

foram incluídos na Ordem do Dia.----------------------------------------- 

REGULAMENTO DO ESPAÇO INTERNET DO FUNCHAL – 

Alteração: - Considerando o exposto na informação do Gabinete 

de Informática (refª 38/GP/GI/2007), a Câmara deliberou, por 

maioria, com abstenção do Vereador da CDU, aprovar a proposta 

de alteração do Regulamento do Espaço Internet do Funchal, o 

qual ficará, por fotocópia, a fazer parte desta acta como anexo (A).--

----Declaração de Voto da CDU:  “Relativamente a este assunto a 

CDU abstém-se, não por não estar de acordo com o principio mas 
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por ser uma medida pontual que vai retirar o acesso gratuito a 

toda a população, mesmo aos mais desfavorecidos.”------------------- 

----O Sr. Vice-Presidente esclareceu que existem espaços gratuitos 

nos bairros sociais, que respondem, exactamente, a essas 

situações.---------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO CELEBRADO COM A SPAD – Sociedade Protectora 

dos Animais Domésticos do Funchal – Alteração: - A Câmara 

deliberou, por maioria, com abstenção do Vereador do PS, aprovar 

a alteração ao Protocolo celebrado, em vinte cinco de Março de dois 

mil e cinco, com a SPAD – Sociedade Protectora dos Animais 

Domésticos do Funchal, ficando a respectiva minuta, por fotocópia, 

a fazer parte desta acta como anexo (B).---------------------------------

----Declaração de Voto da CDU: “É louvável o esforço da Câmara 

Municipal do Funchal no cumprimento do protocolo celebrado com 

a SPAD – Sociedade Protectora dos Animais Domésticos. Contudo, 

não posso deixar passar em claro que aquela Sociedade nunca 

tenha entregue os relatórios de adopção previstos no dito 

protocolo.”--------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS:----------------------------------------------------------

------ - Reparação Integral de Arruamentos da Cidade – 

Estrada Comandante Camacho de Freitas – Abertura de 

Concurso Público: - De acordo com a informação do 

Departamento de Obras Públicas (refª 114/DOP/2007), a Câmara 

deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de concurso 

público para a obra de “Reparação Integral de Arruamentos da 
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Cidade – Estrada Comandante Camacho de Freitas”, com o valor 

base de € 762.650,00 (setecentos e sessenta e dois mil seiscentos e 

cinquenta euros), acrescido de IVA.--------------------------------------- 

--------------------------------ORDEM DO DIA------------------------------ 

1 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÕES: - Em 

presença do processo relativo ao pedido de indemnização 

formulado por Vítor Rodrigues Correia (regº 15740/06), pelos 

danos causados na viatura Opel Corsa (10-10-NZ) no valor de 

€184,00 (cento e oitenta e quatro euros), devido à queda de uma 

barreira metálica sobre a mesma, na Rua Marquês do Funchal, a 

Câmara, por unanimidade, deliberou aprovar.-------------------------- 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-

Presidente deu por encerrada a reunião pelas treze 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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