-----------------------------ACTA NÚMERO 36/2008----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM NOVE DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL E OITO.----------Aos nove dias do mês de Outubro 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 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, Eng. João José Nascimento
Rodrigues, Dr. Miguel Duarte Alves Freitas, Dra. Rubina Maria
Branco Leal Vargas, Dr. Rui Ricardo Gomes Vieira, Dra. Maria
Isabel Ferreira Coelho de Sena Lino e Eng. Dírio Leão dos Ramos.
Presente como Secretário o Dr. 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, por estar a
participar nas comemorações do Dia do Concelho de Machico, e
Vereador, Dr. Quinídio Major Pinto Correia, 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
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distribuída em minuta aos Senhores Vereadores, foi aprovada por
unanimidade.----------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Intervindo, a Sra. Vereadora
Isabel Sena Lino, do PS, apresentou a proposta de recomendação
sobre “Protocolo de Transferência de Competências do Ministério
da Educação para as Autarquias”, devidamente reformulada,
conforme fora decidido na passada semana, a fim de ser agendada
para a próxima reunião.----------------------------------------------------------Continuando na sua intervenção, referiu que o PS gostaria de
ter informações sobre a água que abastece o município para um
estudo que pretendia fazer.------------------------------------------------------Em seguida, e em relação aos Apartamentos da Várzea,
questionou se houve alguma permuta entre a Câmara e a
“Sotrabalho”,

sobre

o

terreno

que

fica

abaixo

daqueles

apartamentos e se o mesmo tem capacidade construtiva.------------------ - O Sr. Vereador João Rodrigues, do PSD, esclareceu que o
terreno tem capacidade construtiva, dentro do Plano do Amparo e
que mesmo ao lado a Câmara terá um novo parque/jardim público.
O terreno foi entregue à autarquia que irá decidir o que fazer do
mesmo.------------------------------------------------------------------------------Prosseguindo na sua intervenção, a Sra. Vereadora Isabel
Sena Lino, apontou algumas lacunas verificadas na freguesia de
São Martinho:-------------------------------------------------------------------Disse que o jardim do Centro Cívico de São Martinho não tem
tido manutenção e está fechado;-------------------------------------------
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---Perguntou se não seria possível recolocar agora o fontanário que
existia junto à antiga sede da Junta de Freguesia nas novas
instalações; ---------------------------------------------------------------------Fez saber da necessidade de uma intensa e rigorosa fiscalização
no parque de estacionamento, a fim de evitar o estacionamento
irregular naquele espaço, principalmente em ocasião da realização
de funerais; ---------------------------------------------------------------------Informou do problema de trânsito que existe aquando da
circulação na Rotunda do Esmeraldo em direcção à via rápida, o
qual poderia ser resolvido com um melhor estudo de circulação,
para evitar o “engarrafamento”.------------------------------------------------- - O Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, quanto ao jardim,
informou que a Junta de Freguesia de São Martinho solicitou dois
funcionários para vigilância e manutenção e que dentro de pouco
tempo o assunto estará resolvido.-------------------------------------------Em relação à circulação na Rotunda do Esmeraldo, disse que o
Departamento de Trânsito irá analisar a situação.--------------------------Finalizando a sua intervenção, esta Vereadora deu conta da
insatisfação dos comerciantes do Largo do Phelps, devido às águas
pluviais provenientes da Rua da Conceição, ao que parece, devido
às adufas não terem a dimensão necessária.--------------------------------- - O Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, informou que o
assunto

já

foi

equacionado

e

está

a

ser

estudado

pelo

Departamento de Obras Públicas.---------------------------------------------- - Usando da palavra, o Sr. Vereador da CDU, Dírio Ramos,
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apresentou os seguintes assuntos, que reduziu a escrito:---------------“1 – Na acta nº 34/08, referente à reunião da Vereação realizada
a 25/09/08, o Vereador da CDU colocou algumas questões
relacionadas com o ponto da situação de algumas empreitadas
inscritas no Plano de Actividades da CMF para o corrente ano
(2008), nomeadamente a obra prevista para a Vereda do Poço das
Fontes, na freguesia de Santo António. Na informação veiculada
pelo Sr. Vice-Presidente da CMF, foi afirmado que a empreitada
havia sido adjudicada no âmbito de concurso público à empresa
“Edimade – Edificadora da Madeira”, aguardando somente a
respectiva consignação e envio ao Tribunal de Contas para visto
prévio (página 6 da referida acta nº 34/08). Assim, solicitamos os
seguintes esclarecimentos: - Em que data foi aberto o referido
concurso público? Em que reunião da Vereação se procedeu à
adjudicação da referida empreitada à firma “Edimade”?

2 –

Igualmente sobre a abertura de concursos públicos relacionados
com obras de construção de novos acessos a localidades do
concelho, há a referir duas situações: a Travessa dos Poços (Monte)
e o prolongamento do Caminho da Fundoa de Cima (São Roque).
Assim: - Qual o ponto da situação das obras para estas duas
localidades? Já foram abertos os respectivos concursos públicos?
Já foram adjudicadas as obras? Em caso afirmativo, a que
empresas? 3 – Sobre o Beco da Garagem, em Santo António, obra
já adjudicada, mas ainda não iniciada por problemas relacionados
com a cedência de terrenos, qual é o actual ponto da situação? Já
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foram ultrapassadas as questões que impediam o arranque dos
trabalhos? Se tal já se verificou, qual a data prevista para o início
dos mesmos? 4 – Qual o ponto da situação do concurso público
para a “Concepção, Instalação, Manutenção e Exploração de
Mobiliário Urbano de Publicidade Exterior “MUPI’s” e Abrigos de
Paragens de Transportes Públicos de Passageiros”? Devido a
recursos apresentados por concorrentes, este concurso tem vindo a
arrastar-se no tempo. Há já alguma conclusão final?”.--------------------- - O Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, tomou a palavra para
prestar alguns esclarecimentos. ---------------------------------------------Começando pela primeira questão - Vereda do Poço das Fontes informou que o concurso foi aberto em dezasseis de Junho/dois
mil e oito, por despacho do Vereador que tem a competência subdelegada.-------------------------------------------------------------------------Quanto à Travessa dos Poços, esclareceu que o concurso foi
aberto em quatro de Julho/dois mil e oito e adjudicado à Tecnovia
em dezanove de Agosto/dois mil e oito, pelo valor de € 258.232
(duzentos e cinquenta e oito mil duzentos e trinta dois euros),
faltando a celebração do contrato.-------------------------------------------Em relação à Fundoa de Cima, disse que o concurso foi aberto
em dezoito de Junho/dois mil e oito e adjudicado em cinco de
Agosto/dois mil e oito à Empresa José Avelino Pinto, Lda. pelo
valor de € 362.218 (trezentos e sessenta e dois mil duzentos e
dezoito euros), com contrato já celebrado faltando o visto do
Tribunal de Contas-----------------------------------------------------------
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---No que diz respeito ao Beco da Garagem, referiu que há
problemas de cedências de terrenos, estando a obra suspensa a
fim da Câmara abrir processo de expropriação para 16 (dezasseis)
parcelas. Acrescentou que alguns munícipes que pediram a
estrada

são

aqueles

que

agora

estão

com

exigências

completamente descabidas.--------------------------------------------------Relativamente ao concurso dos “Múpis e Abrigos de Paragens”,
informou que se encontra adjudicado tendo o respectivo contrato
sido assinado em Agosto passado. Já está em vigor a concessão de
exploração, sendo obrigação do adjudicatário colocar 24 (vinte e
quatro) abrigos por ano, nos primeiros cinco anos. -------------------------Ao terminar a sua intervenção o Sr. Vereador Dírio Ramos, da
CDU, disse que gostaria que lhe fosse facultado o relatório do
estudo de mobilidade da freguesia do Monte.------------------------------O Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira irá fornecer uma cópia.----Assuntos Diversos: - Foi apreciado e votado o assunto seguinte,
apresentado pelo Vereador do respectivo Pelouro, que não foi
incluído na Ordem do Dia.-------------------------------------------------URBANISMO:---------------------------------------------------------------------- - Loteamento: - Presente requerimento de Calview –
Promoção

Imobiliária

Unipessoal,

Lda.

(procº

46448/08),

solicitando a rectificação do alvará de loteamento número seis/dois
mil e cinco, localizado na Estrada Comandante Camacho de
Freitas, freguesia de Santo António, tendo a Câmara, por
unanimidade, deliberado aprovar e proceder à rectificação.----------
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--------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – OBRAS PÚBLICAS:----------------------------------------------------------- - Caminho das Neves, São Gonçalo – cedência de
material destinado à construção de muro: - Em função da
informação

do

Departamento

de

Obras

Públicas

(refª

264/DOP/08), sobre o material requerido por Irene Gisela Sousa
Costa, necessário à execução do muro ao Caminho das Neves, São
Gonçalo, não previsto inicialmente, a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprovar de acordo com a citada informação.---------------- - Julgados de Paz – Candidatura: - Na sequência do
preceituado na Lei nº 78/2001, de 13 de Julho, diploma que
complementa a criação dos Julgados de Paz, bem como regula a
sua competência, organização e funcionamento, e atendendo ao
facto do Município do Funchal, de acordo com o Plano de
Desenvolvimento da Rede dos Julgados de Paz, integrar a lista de
municípios a apresentar uma candidatura para a instalação de um
Julgado de Paz, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
candidatura com vista à obtenção de co-financiamento por parte
do Ministério da Justiça para a criação do Julgado de Paz.-------------Foi aprovada a acta em minuta na parte respeitante a esta
deliberação para produzir efeitos imediatos.----------------------------2 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------2.1 –

Obras

Particulares:
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requerimentos/processos abaixo mencionados, fundamentados nos
pareceres e/ou informações que lhes estão anexos, a Câmara
tomou, por unanimidade, as deliberações que para cada um se
indica:------------------------------------------------------------------------------- - Via Camacha, Investimentos Imobiliários, Lda. (procº
39105/08) – projecto de licenciamento de um edifício de habitação
colectiva, a levar a efeito na Rua da Torrinha, número sete-A,
freguesia do Imaculado Coração de Maria: - Deferido na condição
de baixar a cércea para dez metros e ceder as áreas para
cumprimento de alinhamentos e estacionamento públicos, bem
como a cobertura a telha e nos termos do ponto A da informação
da Divisão de Gestão Urbanística (refª OAF-206/08).----------------------- - Maria Encarnação Fernandes de Freitas (procº 6288/07) –
rectificação ao estudo prévio para um Minimercado/Snack-Bar, a
levar a efeito no Caminho das Quebradas, número vinte nove,
freguesia de São Martinho: - Deferido nos termos do parecer da
Secretaria Regional do Equipamento Social. C/conhecimento à
Direcção Regional do Património.----------------------------------------------- - Imobiliária Marinha do Império, Lda. (procº 47094/08) –
exposição

sobre

o

projecto

de

uma

Clínica

de

Exames

Complementares de Diagnóstico e Lar de Terceira Idade, a levar a
efeito na Estrada Comandante Camacho de Freitas, número
oitenta e um, Pico dos Barcelos, freguesia de Santo António: Deferido nas condições das entidades consultadas.-------------------3 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÃO: - Em presença
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da informação do Departamento Jurídico (refª 165/DJ/2008)
respeitante ao pedido de indemnização formulado por Muriel Jane
Cameron, por danos ocorridos no sinistro à Estrada Monumental,
freguesia de São Martinho, a Câmara deliberou, por unanimidade,
remeter àquele Departamento atendendo à nova legislação de
responsabilidade

civil,

a

fim

de

nova

apreciação

do

caso

nomeadamente à matéria constante da reclamação.------------------4 – PESSOAL:----------------------------------------------------------------------4.1 – Participações – Perante as participações dos serviços
abaixo descritas, contra os funcionários nelas mencionadas, a
Câmara tomou, por unanimidade, as deliberações como para cada
uma se indica:---------------------------------------------------------------------

-

Departamento

de

Ambiente

(refª

2190/DA/08)

–

participação contra o funcionário José Manuel Freitas Ferreira,
Cantoneiro de Limpeza, por faltas injustificadas: - Instaure-se
processo disciplinar. É nomeado instrutor o funcionário Osvaldo
Lucas.------------------------------------------------------------------------------- - Idem (refª 2245/DA/08) – participação contra o funcionário
Agostinho Gilberto de Freitas, Cantoneiro de Limpeza, por faltas
injustificadas: - Instaure-se processo disciplinar. É nomeado
instrutor o funcionário Osvaldo Lucas.---------------------------------------- - Departamento de Protecção Civil e Bombeiros (refª 5134/08)
– participação contra o funcionário João Paulo Pestana Santos, por
faltas injustificadas: - Instaure-se processo disciplinar. É nomeado
instrutor o funcionário Osvaldo Lucas.-----------------------------------
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------ - Divisão de Parques, Jardins e Cemitérios (refª 187-08) –
participação contra a funcionária Eulália Vieira dos Santos, por
faltas injustificadas: - Instaure-se processo disciplinar. É nomeado
instrutor o funcionário Osvaldo Lucas.----------------------------------5 – DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------- - Programa “Pagar a Tempo e Horas”: - Foi deliberado, por
unanimidade, aprovar a lista de fornecedores incluídos na 2ª
Tranche do Programa “Pagar a Tempo e Horas”, no valor de €
4.000.000 (quatro milhões de euros).---------------------------------------Foi aprovada a acta em minuta na parte respeitante a esta
deliberação para produzir efeitos imediatos.----------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor VicePresidente 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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