-----------------------------ACTA NÚMERO 45/2007----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM VINTE DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E
SETE.------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte dias do mês de Dezembro do ano dois mil e sete,
nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Concelho e Sala de
Reuniões, reuniu a Câmara Municipal, pelas dez horas, sob a
Presidência do Senhor Presidente Dr. Miguel Filipe Machado de
Albuquerque e com a presença dos Senhores Vice-Presidente Dr.
Bruno Miguel Camacho Pereira e Vereadores Dr. Pedro Miguel
Amaro de Bettencourt Calado, Arqt. Luis Miguel Vilhena de
Carvalho, Eng. Henrique Miguel Figueiredo da Silva da Costa
Neves, Eng. João José Nascimento Rodrigues, Dra. Rubina Maria
Branco Leal Vargas, Dr. Artur Alberto Fernandes Andrade, Dr. Rui
Ricardo Gomes Vieira e Dra. Maria Isabel Ferreira Coelho de Sena
Lino. Presente a secretariar o Dr. Rui Emanuel Sousa Abreu,
Director do Departamento Administrativo.------------------------------------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estar presente o Senhor Vereador
Dr. Miguel Duarte Alves Freitas, considerando-se justificada a
respectiva falta.---------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-----------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada
a leitura da acta da reunião anterior a qual,
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distribuída em minuta aos Senhores Vereadores, foi aprovada por
unanimidade.----------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciando este período, o Sr.
Vereador do PS, Luis Vilhena, comunicou ao Sr. Presidente e
restantes Vereadores que já tinha conhecimento do Acórdão do
Tribunal Central (TCAS) sobre o recurso da sentença de perda de
mandato que confirma a decisão do Tribunal Administrativo do
Funchal, ou seja, a perda do seu mandato enquanto Vereador
desta Câmara. Deu também conhecimento que não recorreu
novamente da sentença e que aguardará que a Câmara o informe
quando for notificada pelo Tribunal.------------------------------------------- - Usando da palavra, a Sra. Vereadora do PS, Isabel Sena
Lino, esclareceu que na discussão do orçamento, o PS fez uma
proposta, sobre a questão dos 5% do IRS das câmaras municipais,
na

Comissão

Especializada

das

Finanças,

na

Assembleia

Legislativa Regional, tendo no entanto a mesma sido chumbada
pelo PSD, o que vem confirmar que existe um braço de ferro entre o
Governo e as câmaras municipais.--------------------------------------------- - Sobre esta questão, o Sr. Presidente disse que, a mesma irá
ser discutida na próxima reunião da A.N.M.P. que se realizará no
Vimeiro, no dia 18 de Janeiro p.f..------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – TAXAS E LICENÇAS:---------------------------------------------------
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------ - Fixação das taxas para vigorar em 2008: - Em
cumprimento do artigo segundo, número um do Regulamento do
Regulamento da “Tabela Geral de Taxas e Licenças Municipais”,
publicado no Diário da República número cento e sete, apêndice
cinquenta e um, de dois de Junho de dois mil e seis, a actualização
da tabela é feita em Janeiro de cada ano, em função do índice de
preços ao consumidor publicado pelo Instituto Nacional de
Estatística, referente à variação média dos últimos doze meses e
arredondado de acordo com o estipulado no número três do artigo
segundo do referido Regulamento. Assim, sob proposta do Senhor
Vereador do Pelouro, Pedro Calado, a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprovar que a referida actualização seja de dois
vírgula quatro por cento (2,4%), conforme publicado pelo boletim
do Índice de Preços no Consumidor – Novembro dois mil e sete, de
catorze de Dezembro dois mil e sete.-------------------------------------2 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÃO: - Perante o
pedido de indemnização formulado por Maria José Gouveia Sousa
Correia (regº 52786/07), pelos danos causados na sua viatura (4260-IX), em consequência da danificação da tampa duma adufa
situada

à

Rua

do

Jasmineiro,

a

Câmara

deliberou,

por

unanimidade, e face à informação do Departamento de Parque de
Máquinas e Viaturas (refª 422/DME/07), proceder ao pagamento
da indemnização no valor de € 422,70 (quatrocentos e vinte dois
euros e setenta cêntimos), com IVA incluído, conforme orçamento
apresentado.------------------------------------------------------------------
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------

-

Em

presença

do

processo

relativo

ao

pedido

de

indemnização efectuado por Paulo Sérgio Aguiar Camacho (regº
41184/07), pelos danos causados na viatura (68-07-EN), aquando
da queda numa adufa danificada na Rua Dr. Pita, a Câmara
deliberou, por

unanimidade,

proceder ao pagamento

da

indemnização no valor de € 402,28 (quatrocentos e dois euros e
vinte oito cêntimos), com IVA incluído, com base na informação do
Departamento

de

Parque

de

Máquinas

e

Viaturas

(refª

423/DME/07).--------------------------------------------------------------------- - Em face do pedido de indemnização solicitado por
SifarMadeira – Utensílios para hotelaria, Limitada (regº 38777/07),
pelos danos causados na viatura (46-35-XF) motivado pela
existência duma grelha de escoamento de águas solta, na Rua
Henrique Franco Pintor, a Câmara deliberou, por unanimidade,
proceder

ao

pagamento

da

indemnização,

nos

termos

da

informação do Departamento de Parque de Máquinas e Viaturas
(refª 424/DME/07), no valor de € 456,26 (quatrocentos e
cinquenta e seis euros e vinte seis cêntimos), com IVA incluído,
conforme orçamento apresentado.----------------------------------------3 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:-------------------------------------- - Aluguer operacional de veículos automóveis ligeiros
pelo período de 48 meses e retoma de frota: - A Câmara
deliberou, com abstenção do Vereador da CDU, adjudicar aos
concorrentes Millennium Renting S.A., - lote 1 - valor mensal de €
7.244,92, acrescido do IVA, lote 2 - valor mensal de € 3.661,34,
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acrescido do IVA; Banif Rent – aluguer, gestão e comércio de
veículos automóveis, S.A., lote 3 -

valor mensal de € 14.341,02

acrescido do IVA e Finlog – aluguer e comércio de automóveis, S.A,
lote 4 - valor mensal de € 12.947,07 acrescido do IVA, o aluguer
operacional de veículos automóveis ligeiros pelo período de
quarenta e oito (48) meses e retoma de frota, nos termos do
relatório final da Comissão de Análise das Propostas.-------------------Foi aprovada a acta em minuta na parte respeitante a esta
deliberação para produzir efeitos imediatos.----------------------------4 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------4.1 – Loteamentos: - A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar,

nos

Urbanística

termos

(refª

da

informação da

OAF-193/07),

o

Divisão

projecto

de

de Gestão

alteração

do

loteamento (nº 11/96), localizado no Sitio da Levada do Cavalo,
freguesia de Santo António, requerido por António Manuel Ramos
Nunes (procº 15850/07).---------------------------------------------------------4.2 – Obras Particulares: - Em presença do projecto
apresentado por Angelino de Freitas Bárbara (procº 36335/07),
referente à construção de um edificio de habitação colectiva e
comércio, localizado na Rua 31 de Janeiro, gaveto com a Rua das
Dificuldades, freguesia de Santa Luzia, a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprovar, nos termos da informação da Divisão de
Gestão urbanística (refª OAF-364/2007).-------------------------------5 – DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------- - Associação Académica da Universidade da
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(AAUMA) – Declaração de Utilidade Pública: - Face ao pedido
formulado pela Associação Académica da Universidade da madeira
(regº 52792/07), a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir
parecer favorável à atribuição do estatuto de Pessoa Colectiva de
Mera Utilidade Pública da requerente atendendo a que, de acordo
com o parecer do Departamento Jurídico (refª 318/DJ/2007), a
mesma reúne os requisitos necessários à atribuição daquele
Estatuto.----------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador do CDS/PP, Ricardo Vieira, não esteve na
discussão e votação deste processo.-------------------------------------------- - Parque de estacionamento da Praça Severiano Ferraz –
actualização de tarifas: - A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar, nos termos da informação do Departamento de Trânsito
(refª

60/MN/DT/2007),

o

novo

preçário

no

parque

de

estacionamento da Praça Severiano Ferraz, conforme proposto pela
SEP – Sociedade de Exploração de Parques de Estacionamento,
S.A..---------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
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.-------------------------------------------

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

---------------------------------------------------------------------------------Acta N.º 45/07
Reunião da CMF realizada em 20/12

Página 6 de 6

