-----------------------------ACTA NÚMERO 25/2009----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM NOVE DE JULHO DO ANO DOIS MIL E NOVE.--------------Aos nove dias do mês de Julho do ano dois mil e nove,
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 de Figueiredo
da Silva da Costa Neves, Eng. João José Nascimento Rodrigues,
Dr. Miguel Duarte Alves de Freitas, Dra. Rubina Maria Branco Leal
Vargas, Dr. Rui Ricardo Gomes Vieira, Dra. Maria Isabel Ferreira
Coelho de Sena Lino, Dr. Quinídio Major Pinto Correia e Dr. Artur
Alberto Fernandes de Andrade.-------------------------------------------------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião.------------------------------------------------------------------------------------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.----------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Neste período usou da palavra o
Senhor Vereador da CDU, Artur Andrade, que começou por
abordar a questão da Gripe A, referindo que a informação que
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existe é a de que pode afectar cerca de 35% da população.----------------Neste sentido, e atendendo a que a Câmara tem quase dois
mil trabalhadores e possui um serviço de Higiene e Segurança no
Trabalho, considerou que deverá ser adoptado um plano de
prevenção, assim como pelo Governo Regional.------------------------------ - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, esclareceu que os
Bombeiros Municipais já estavam preparados, nomeadamente para
tomar medidas no transporte de doentes que evidenciassem
possíveis sintomas da Gripe A, salientando que qualquer plano de
contingência tem de ter um plano operacional, que pertence ao
Serviço Regional de Saúde.------------------------------------------------------Continuou dizendo que a Câmara, através da Intranet, já
divulgou as medidas de prevenção a adoptar de modo a chegar a
todos os funcionários.------------------------------------------------------------ - Relativamente à questão levantada, o Senhor Vereador
Quinídio Correia, do PS, referiu que não se pode cair no exagero,
pois a Gripe irá surgir, como é sabido, e a vacina irá apenas estar
no mercado a partir de um de Janeiro. Contudo, disse que a partir
do dia um de Outubro todas as pessoas deverão ser vacinadas,
com a vacina da gripe normal e devemos tomar as medidas de
prevenção que já estão a ser divulgadas..-------------------------------------Referiu também que, em princípio, as pessoas com mais de
cinquenta e cinco anos estavam menos expostas a esta Gripe, por
terem mais imunidade. Por outro lado, a previsão aponta para que
sejam afectadas cerca de setenta mil pessoas, na Madeira,
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isto é 20% a 30% da população.------------------------------------------------A terminar disse que não há ainda informação objectiva de
que a vacina iria ou não resultar, pelo que as pessoas não
deveriam entrar em pânico porque depois as medidas serão
tomadas a nível nacional e regional.------------------------------------------- - Seguiu-se nova intervenção do Senhor Vereador Artur
Andrade, da CDU, dizendo, a propósito da questão colocada na
reunião anterior sobre a “Casa do Romeiro”, no Monte, que tanto
quanto sabia os moradores daquela casa estavam inscritos para
realojamentos na CMF e IHM, e que, por isso, mantinha a proposta
para a recuperação daquela casa atendendo a que é uma casa
histórica.---------------------------------------------------------------------------- - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, esclareceu a
situação dizendo que a Câmara já tinha executado todo o plano
para a freguesia do Monte.------------------------------------------------------- - Prosseguindo no uso da palavra, o mesmo Vereador fez
saber que a parte oeste da Praia Formosa recentemente aberta, e
agora sem bares ou restaurantes, se encontra sem vigilância e com
muita falta de limpeza, pelo que alertava

para a situação,

sugerindo que se façam os necessários avisos à população e um
maior cuidado com a sua limpeza.---------------------------------------------Por último, e em relação às horas extraordinárias do pessoal,
questionou se o seu pagamento não se efectuava desde o mês de
Abril.--------------------------------------------------------------------------------- - O Senhor Vereador Pedro Calado, do PSD, informou que as
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horas extraordinárias são pagas todos os meses. Disse que, face à
nova lei nacional, o que houve foi a necessidade de fazer
ajustamentos, porque a nova lei assim impõe.------------------------------- - Tomando a palavra, o Senhor Vereador Ricardo Vieira, do
CDS, fez uma referência pelo facto da Câmara ter sido galardoada
com o título de “Autarquia Familiarmente Responsável” distinção
justa, que muito a honra, sentindo-se também honrado porque foi
um pouco responsável por tal distinção.-------------------------------------- - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, secundou as
palavras do Senhor Vereador, dizendo que a Câmara reconhece a
influência do Dr. Ricardo Vieira na obtenção desta distinção.-------Assuntos Diversos: - Foram apreciados e votados os assuntos
seguintes, apresentados pelos Vereadores dos respectivos Pelouros,
que não foram incluídos na Ordem do Dia.--------------------------------Nesta altura o Senhor Presidente saiu, a fim de receber o Senhor
Embaixador de Espanha, assumindo a presidência o Senhor VicePresidente.--------------------------------------------------------------------EMPRÉSTIMO

FINANCEIRO

NO

VALOR

DE

€

4.500.000

(QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS MIL EUROS) NO ÂMBITO DO
PREDE – Adjudicação: - Relativamente ao assunto em epígrafe, e
na sequência da autorização do Órgão Deliberativo, a Câmara
deliberou, por unanimidade, adjudicar ao Banco Português de
Investimento (PPI) o empréstimo no valor de €4.500.000 (quatro
milhões e quinhentos mil euros), de acordo com a informação do
Departamento Financeiro.--------------------------------------------------
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CONCURSO PÚBLICO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
ARQUIVO

E

ESCRITÓRIO

DESTINADO

À

BIBLIOTECA

MUNICIPAL – Relatório Preliminar: - Em presença do Relatório
Preliminar elaborado pelo Júri do concurso designado em título, a
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e proceder à
audiência prévia.--------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA-----------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da
ordem do dia e pela sequência nela prevista:---------------------------1- OBRAS PÚBLICAS:------------------------------------------------------------

-

Concepção

Remodelação

do

para

Museu

a

Elaboração

Municipal

do

(História

Projecto

de

Natural)

–

Abertura de Concurso Público: - De acordo com a respectiva
informação, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o
lançamento do concurso público de “Concepção para a Elaboração
do Projecto de Remodelação do Museu Municipal (História
Natural), com o valor base de € 400.000,00 (quatrocentos mil
euros), acrescido do IVA, bem como aprovar as peças processuais.---O Senhor Vereador Ricardo Vieira, do CDS/PP, pronunciou-se
sobre este processo dizendo congratular-se com esta decisão,
esperando, contudo, que os concorrentes apresentem soluções
novas e modernas, por forma a tornar o Museu mais apelativo.-------O Senhor Vereador Artur Andrade, da CDU, comungou destas
palavras, acrescentando que também achava necessário uma
articulação com a Universidade, do ponto de vista científico, e ser
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também importante a relação do Museu com a cidade e os
cidadãos.---------------------------------------------------------------------------- - Empreitada de “Continuação da Execução das Infraestruturas Viárias da Frente Mar, incluindo Ciclovia e
Separador Central” – Prorrogação de Prazo: - De acordo com o
exposto na informação do Departamento de Obras Públicas –
Divisão de Estudos e Planeamento (refª 143/DOP/09), a Câmara
deliberou aprovar, por maioria, com abstenção dos Vereadores do
PS e CDU, a prorrogação de prazo da empreitada em epígrafe,
solicitada pela empresa adjudicatária, Consórcio- Construtora do
Tâmega Madeira, SA/Somague Engenharia-Madeira.----------------2 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------2.1

–

Obras

Particulares:

requerimentos/processos

apresentados

-

Relativamente

aos

e

fundamentados

nos

pareceres e/ou informações que lhes estão anexos, a Câmara
tomou, as deliberações como para cada um se indica:---------------------- - Melflo – Sociedade imobiliária, Lda. (procº 22181/09) –
projecto de arquitectura (substituição) referente à construção de
um conjunto habitacional a levar a efeito na Rua António Sales
Caldeira, freguesia de São Martinho: - Deferido nos termos da
informação do DGU, ponto 4I, com abstenção dos Vereadores do
PS e CDU.--------------------------------------------------------------------------

-

Dinis

&

Carvalho,

Lda.

(procº

28376/09)

exposição/proposta para cedências de terreno no âmbito

–
do

empreendimento localizado no Sítio dos Piornais (alvará nº
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249/2006), freguesia de São Martinho: - Aprovado nos termos da
informação. Proceda-se às escrituras de cedências.----------------------Foi aprovada acta em minuta na parte respeitante a esta
deliberação para produzir efeitos imediatos.---------------------------------- - José Ferreira da Silva (procº 34662/08) – obras de
recuperação no prédio à Rua de Santa Maria número cento e vinte
cinco, freguesia de Santa Maria Maior: - Aprovado.------------------------ - PREDILHA – Promoção Imobiliária Lda. (procº 25989/09) –
projecto de alteração das caves dos blocos habitacionais a levar a
efeito no Caminho de São Martinho, freguesia de São Martinho: Aprovado nos termos da conclusão da informação.-------------------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.-------------------------------------------

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

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

NOTA: Acta publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 247/09
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