-----------------------------ACTA NÚMERO 17/2008----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM OITO DE MAIO DO ANO DOIS MIL E OITO.-------------------Aos oito dias do mês de Maio do ano dois mil e oito, 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, Eng. Henrique Miguel Figueiredo da
Silva da Costa Neves, Eng. João José Nascimento Rodrigues, Dr.
Miguel Duarte Alves Freitas, Dra. Rubina Maria Branco Leal
Vargas, Dr. Artur Alberto Fernandes Andrade, Dra. Maria Isabel
Correia Coelho de Sena Lino e Dr. Quinídio Major Pinto Correia.
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. Rui Ricardo Gomes Vieira, 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, previamente
distribuída em minuta aos Senhores Vereadores, foi aprovada por
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unanimidade.----------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - A Sra. Vereadora Isabel Sena
Lino, do PS, no uso da palavra, referiu uma questão que tem a ver
com o estacionamento de camiões em São Martinho, junto à
Rotunda, na estrada de acesso à Igreja, que vem prejudicando os
transeuntes bem como a circulação automóvel ---------------------------Relativamente a este assunto, o Sr. Vice-Presidente, Bruno
Pereira, informou que irá haver ali estacionamento de moradores,
podendo, assim, a Câmara condicionar o acesso a camiões de
tonelagem superior a três toneladas e meia (3,5). --------------------------- - Tomando a palavra, o Sr. Presidente prestou informação
sobre os Complexos Balneares e seus estragos, fazendo as
referências em relação aos mesmos que a seguir se resumem: --------Praia Formosa – irá abrir em breve;--------------------------------------Poças do Governador – reabre Sábado;----------------------------------Lido – mantém-se fechado até algumas obras serem executadas;---Barreirinha – mantém-se fechada;---------------------------------------Praia do Gorgulho – reabre;------------------------------------------------Poças do Gomes – reabre parcialmente.------------------------------------A terminar acrescentou que, uma vez que é obrigatório a
realização de concursos para a execução das obras a Câmara ainda
não iniciou algumas delas, apesar dos referidos concursos já se
encontrarem abertos.------------------------------------------------------------- - Interveio em seguida o Sr. Vereador Miguel Freitas, do PS,
para dar conhecimento da insatisfação dos munícipes do Curral

Acta N.º 17/08
Reunião da CMF realizada em 08/05

Página 2 de 7

Velho, em Santo António, acerca da falta de transportes públicos
na zona.----------------------------------------------------------------------------- - Em relação ao mesmo assunto, o Sr. Vereador Artur
Andrade, da CDU, afirmou que a alteração do itinerário da carreira
do Curral Velho, depois da derrocada causada pelo temporal, veio
causar grandes transtornos aos munícipes, pois têm de fazer um
grande percurso a pé. Em sua opinião a Câmara deverá pressionar
junto dos Horários do Funchal a sua resolução.--------------------------O Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, informou que já houve
contacto com os Horários do Funchal, por quatro ou cinco vezes,
mas a Empresa mantém-se renitente em atender as pretensões da
população.--------------------------------------------------------------------------Foi assim decidido, face à posição da Empresa Horários do
Funchal, aprovar, por unanimidade, a deliberação do seguinte
teor:-------------------------------------------------------------------------------“Curral Velho – Enquanto se mantiver a inexplicável situação
dos Horários do Funchal de não servir a população do Curral
Velho, conforme já, por mais de uma vez, proposto pela Câmara
Municipal do Funchal, é deliberado proceder ao aluguer duma
viatura de 9 (nove) lugares com motorista por forma a assegurar o
transbordo destes munícipes até ao Caminho do Trapiche”.--------------- - Retomando a palavra, o Sr. Vereador Artur Andrade, da
CDU, solicitou que fosse avaliada a situação de estacionamento na
Rua dos Piornais.------------------------------------------------------------------Finalizando a sua intervenção colocou algumas questões que
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se prendem com o Plano do Amparo.---------------------------------------Começou por manifestar algumas preocupações nomeadamente
sobre o facto desta nova centralidade onde poderão residir vinte e
cinco a trinta mil pessoas exigir um conjunto de equipamentos
sociais ao nível da saúde, educação, apoio a idosos e juventude,
que deverão ser articulados com o Governo Regional. Outras
preocupações colocadas foram o facto da área de quarenta por
cento (40%) prevista para zonas verdes em dois mil e sete ter sido
reduzida, bem como a necessidade de ter em atenção a geologia e a
morfologia da área, nomeadamente no que respeita a ocupação das
arribas e a necessidade de impedir uma impermeabilização
descontrolada que afecte as linhas e os lençóis de água. A pressão
urbanística que a zona de intervenção do plano irá sofrer obriga
especiais

cuidados

da

CMF

para

evitar

a

cimentação

descontrolada. -----------------------------------------------------------------Concluiu por fim que, os custos das intervenções da CMF em
arruamentos, rede de saneamento básico e abastecimento de água
deverão ser compensados. Neste sentido para além do sistema de
perequação defendeu que a Câmara deverá ser beneficiária das
mais-valias pagas pelos particulares.------------------------------------Assuntos Diversos: - Foi apreciado e votado o assunto seguinte,
que não foi incluído na Ordem do Dia.----------------------------------OBRAS ILEGAIS – Participação: - Em presença da participação
do Gabinete Técnico das Zonas Altas sobre a reclamação de João
Eusébio Martins contra as obras de escavação levadas a efeito por
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Ricardo José Teixeira Faria, na Estrada Dr. João Abel de Freitas,
número duzentos, freguesia de São Roque, a Câmara deliberou,
por unanimidade, proceder a inquérito, nomeando inquiridor o
funcionário Osvaldo Lucas.--------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------1.1 – Loteamentos/Emparcelamentos: - Relativamente aos
processos de loteamentos/emparcelamentos abaixo mencionados,
a Câmara, em função das informações e/ou pareceres dos serviços
técnicos que lhes estão anexos, tomou as deliberações como para
cada um se indica:---------------------------------------------------------------- - BMartin – Promoção e Investimentos Imobiliários, Lda.
(49773/07) – operação de loteamento/emparcelamento, a levar a

efeito no Caminho das Preces, Santo António: - Deferido.------------------ - Cláudia Sara Correia (procº 53365/07) – alteração dos
condicionamentos para o lote vinte quatro do alvará de loteamento
número dois/noventa e sete, localizado na Urbanização do Pico dos
Barcelos, freguesia de Santo António: - Deferido.---------------------------- - Maria José Freitas Bettencourt e Américo Ferreira Vieira
(procº 19060/08) – rectificação do alvará de loteamento número
quatrocentos e quarenta e três/oitenta e dois, localizado na
Estrada da Boa Nova, número cento e quatro, freguesia de Santa
Maria Maior: - Deferido.-----------------------------------------------------

Acta N.º 17/08
Reunião da CMF realizada em 08/05

Página 5 de 7

------1.2 – Obras Particulares:------------------------------------------------ - A Câmara deliberou, por maioria, com abstenção dos
Vereadores do PS, aprovar o projecto apresentado por Ricardo
Jorge Gouveia Fernandes (procº 12696/08) de alteração de uma
moradia unifamiliar a levar a efeito na Azinhaga de S. Pedro,
número um, freguesia de São Pedro.------------------------------------------- - De acordo com a informação do Gabinete Técnico do Núcleo
Histórico de Santa Maria (refª GT 311/08), a Câmara deliberou,
por unanimidade, rectificar o cálculo da comparticipação nas
obras, ao abrigo do Programa RECRIA, a realizar no prédio sito à
Travessa Silvestre Quintino de Freitas, número quarenta e quatro,
pertença de João Francisco Gonçalves, devendo ser emitido o
respectivo documento.------------------------------------------------------2 – PARQUES E JARDINS:------------------------------------------------------

-

11º

Concurso

“Funchal

–

Cidade

Florida”:

-

Acompanhada do respectivo Regulamento e ficha de inscrição, a
Câmara teve presente a informação da Divisão de Parques, Jardins
e Cemitérios (refª 81-08) relacionada com o 11º Concurso “Funchal
– Cidade Florida” tendo, por unanimidade, deliberado aprovar de
acordo com o proposto naquela informação. O referido regulamento
fica, por fotocópia, a constituir o anexo (A) desta acta.---------------REUNIÕES CAMARÁRIAS. – Por proposta do Sr. Presidente, foi
deliberado, por unanimidade, realizar a próxima reunião do
executivo no Centro Cívico de São Martinho.---------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
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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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