-----------------------------ACTA NÚMERO 2/2010------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM CATORZE DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E
DEZ.--------------------------------------------------------------------------------------Aos catorze dias do mês de Janeiro do ano dois mil e dez,
nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Município 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: Dra. Rubina Maria
Branco Leal Vargas, Dr. Rui Alberto Pereira Caetano, Eng. João
José Nascimento Rodrigues, Eng. Henrique Miguel de Figueiredo
da Silva da Costa Neves, Dr. Lino Ricardo Silva Abreu, Dr. Gil da
Silva Canha, Eng. Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves e Eng.
Dírio Leão dos Ramos, que substitui, nos termos dos artigos 78º e
79º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
número 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Senhor Vereador Dr. Artur
Alberto Fernandes de Andrade. Presente como Secretário 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. Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, por estar a
participar num Seminário na cidade do Porto.--------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------

Acta N.º 2/10
Reunião da CMF realizada em 14/01

Página 1 de 8

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: - O Senhor Vereador do PS, Rui
Caetano,

iniciando

este

período,

abordou

o

problema

da

interrupção da Estrada dos Três Paus em Santo António.----------------- - O Senhor Presidente referiu que aquela interrupção tinha a
ver com o desabamento de parte da estrada e que a Câmara iria
fazer o procedimento administrativo para construir um muro e
alargar a mesma.------------------------------------------------------------------Continuando, o mesmo Vereador fez referência à situação do
lixo na entrada da Portada de Ferro.------------------------------------------- - O Senhor Vereador Costa Neves, do PSD, informou que na
sequência do alargamento do arruamento os munícipes residentes
vão ser aconselhados a adquirir contentores próprios para
deposição de resíduos sólidos, por forma a não os colocar na via
pública.----------------------------------------------------------------------------- - Intervindo, o Senhor Vereador do CDS/PP, Lino Abreu,
alertou para a situação que se verifica nas ruas do Funchal
quando chove, com os vendedores ambulantes de guarda-chuvas,
que surgem de imediato, dando má imagem da cidade turística que
é, para além de ser uma concorrência desleal.-------------------------------Depois, deu conta do perigo de queda de uma árvore sobre
uma moradia, no Caminho dos Três Paus, número cinquenta.------
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------ - Usando da palavra, o Senhor Vereador Gil Canha, do PND,
chamou a atenção para uma cobertura tipo “gaiola”, efectuada no
topo de um edifício na Rua do Seminário, talvez clandestinamente,
e numa zona em que há arquitectura tradicional.---------------------------Seguidamente, abordou a situação caótica das poças de água
que se verificam, quando chove, na Rua Dr. Brito Câmara,
afectando a circulação dos peões.----------------------------------------------Prosseguindo na sua intervenção, questionou o destino do
fontanário existente na Rua Arcebispo D. Aires.----------------------------- - O Sr. Vereador do PSD, Costa Neves, esclareceu que o
mesmo estava desactivado e era sucessivamente objecto de
vandalismo, tendo sido por isso transferido para a zona da Ajuda.-------Continuando, o Senhor Vereador do PND, Gil Canha, solicitou
novamente o nome dos arquitectos que trabalham na Câmara,
atendendo a que ainda não obteve resposta do requerimento já
apresentado.----------------------------------------------------------------------- - Sobre esta questão, o Senhor Presidente disse que, uma vez
que se trata somente da listagem dos nomes, o Departamento de
Recursos Humanos deverá fornecer a referida listagem.--------------------Por fim fez referência ao balão panorâmico que fora instalado
na Avenida do Mar, retirado há sensivelmente dois anos,
manifestando interesse na consulta do processo de concurso.------------ - O Senhor Vereador da CDU, Dírio Ramos, usando da
palavra, alertou para as consequências das linhas de Alta Tensão
junto das habitações, havendo a necessidade de um levantamento.
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Disse, a este propósito, existirem três iniciativas legislativas na
Assembleia da República, da responsabilidade do BE, do PSD e do
Partido os Verdes.----------------------------------------------------------------- - Na sequência deste assunto, e face à proposta apresentada
por este Vereador, o Senhor Presidente referiu: “O que temos de
saber, é se as linhas de Alta Tensão são ou não, na realidade,
nocivas para a saúde pública. E isto ainda ninguém conseguiu
confirmar. Não podemos aprovar a proposta da CDU, tal como
está, porque faz uma evidência partindo de pressupostos errados.
Não

existem

ainda

confirmações

por

parte

das

entidades

respectivas, como a Direcção Geral de Saúde, sobre esta matéria. É
preciso que as entidades competentes comprovem que há de facto
um nexo de causalidade. Isto é, que os campos magnéticos das
linhas de Alta Tensão têm consequências para a saúde pública.”--------Continuando, o Senhor Vereador Dírio Ramos, colocou os
seguintes assuntos:------------------------------------------------------------Muro de suporte que ameaça ruir no Pico do Cardo;------------------ - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, ficou encarregue de
mandar verificar esta situação.----------------------------------------------Número de pisos do Hotel Savoy – questionou se são os mesmos
do projecto inicialmente aprovado ou se existe aumento;--------------- - Respondendo, o Senhor Vereador João Rodrigues, do PSD,
disse ser o mesmo número de pisos do processo inicial, sendo que
uma zona central do edifício, e não em todo, tem mais três pisos
dos actualmente existentes.------------------------------------------------
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---Carreira número quatro dos Horários do Funchal (Lombada),
servida pela Linha Verde – questionou se esta Linha tem
capacidade para receber todos os utentes daquela carreira ou se a
mesma será reforçada;-------------------------------------------------------- - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, esclareceu que a
Linha Verde faz parte do Projecto Civitas, onde são parceiros da
Câmara Municipal do Funchal, os Horários do Funchal e o
Tecnopólo. “Fez-se confluir algumas carreiras a um determinado
ponto na zona da Ajuda, para depois utilizar para o centro a Linha
Verde, que tem frequências de seis/sete minutos em hora de
ponta. Assim, foi diminuído também, o número de autocarros a
circular na Estrada Monumental.”------------------------------------------Necessidade de realojamento de famílias residentes no Beco do
Ribeiro de Santana, Entrada vinte, porta quatro, freguesia de São
Roque;---------------------------------------------------------------------------- - A Senhora Vereadora Rubina Leal, do PSD, referiu que uma
dessas famílias já fora realojada. Quanto às restantes disse que
estava a ser tratado, sendo, contudo, um assunto complexo.----------Família que foi realojada na Residencial Colombo – segundo
informação obtida, terão de sair amanhã;---------------------------------- - Respondendo, a Senhora Vereadora Rubina Leal, do PSD,
referiu que esta família ficará instalada na residencial até o
problema estar resolvido.--------------------------------------------------------Finalizando a sua intervenção, o Senhor Vereador da CDU,
Dírio Ramos, fez questão de que fique registado em acta, a
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satisfação da população do Pico do Funcho, São Martinho, com a
alteração do sentido de trânsito naquela artéria.----------------------Assuntos Diversos: - Foi apreciado e votado o assunto seguinte,
que não foi incluído na Ordem do Dia.----------------------------------FARMÁCIA DE PENTEADA, LOJA NÚMERO 13: - Em presença da
informação do Departamento de Concursos e Notariado (refª
03/D.C.N./2010) sobre o requerimento da Sociedade “Farmácia da
Penteada, Lda.”, solicitando a reapreciação da decisão de denúncia
do contrato da loja número treze do Mercado da Penteada, a
Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da
Senhora Vereadora Rubina Leal exarado no oficio (nº 37680), de
vinte e nove de Dezembro de dois mil e nove, mantendo a denúncia
do contrato por violação da cláusula nona do contrato de
concessão celebrado a folhas cinquenta e seis a cinquenta e oito do
Livro cento e um de escrituras diversas do Notário Privativo do
Município, retroagindo os efeitos desta ratificação à data em que o
acto foi praticado conforme o disposto no artigo cento e trinta e
sete, número quatro, do Código de Procedimento Administrativo.
Mais deliberou a Câmara dar o prazo de quinze (15) dias úteis para
desocupação e entrega do espaço em causa.-----------------------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTECÇÃO CIVIL
DO FUNCHAL:----------------------------------------------------------------
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------ - Concurso Limitado por Prévia Qualificação (nº 1/2010)
para

prestação

dos

Serviços

de

Elaboração

do

Plano

Municipal de Emergência de Protecção Civil do Funchal –
abertura de concurso: - De acordo com a informação do
Departamento de Protecção Civil e Bombeiros (I-2010/82), a
Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura do
procedimento jurídico, na modalidade de “Concurso Limitado por
Prévia Qualificação, para a Prestação de Serviços de Elaboração do
Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Funchal”,
com o valor base de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros),
bem como aprovar as peças processuais.-----------------------------2 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------2.1 – Loteamento: - Em face do requerimento de Pentti
Lisakk

Timonen

(procº

45016/09),

apresentando

elementos

respeitantes à pretensão da alteração dos parâmetros urbanísticos
para o lote número seis do alvará de loteamento número três/dois
mil e dois, situado no Caminho da Montanha, Sitio das Neves,
freguesia de São Gonçalo, a Câmara deliberou, por unanimidade,
deferir nos termos do ponto A da informação.-------------------------------- - Perante os elementos (alterações) apresentados por Maria
da Luz Rodrigues Jardim e José Nuno Rodrigues Gonçalves Jardim
(procº 45134/09), respeitantes ao projecto de loteamento localizado
na Rua da Torrinha, número quarenta e três, freguesia do
Imaculado

Coração

de

Maria,

a

Câmara

deliberou,

por

unanimidade, deferir nos termos da informação (D.U.).---------------
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------2.2. – Obras Particulares: - Em presença da exposição de
Albertina Trindade Gomes da Luz (procº 52965/09) sobre o
projecto de construção de uma moradia unifamiliar a levar a efeito
na Estrada Comandante Camacho de Freitas, Sitio do Lombo
Jamboeiro, freguesia de São Roque, a Câmara, por unanimidade,
deliberou deferir nos termos da informação.----------------------------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.-------------------------------------------

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

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

NOTA: Acta publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 23/2010
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