-----------------------------ACTA NÚMERO 10/2011----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM DEZ DE MARÇO DO ANO DOIS MIL E ONZE.----------------Aos dez dias do mês de Março do ano dois mil e onze,
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, 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. Rui Miguel da Silva Barreto,
Dr. Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, Dr. Gil da Silva
Canha, Eng. Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves e 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.------------------------------------------------------------------------------------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: - O Senhor Vereador do CDS/PP,
Rui Barreto, iniciou este período apresentando uma Proposta de
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Recomendação, sobre a “Candidatura das obras do Complexo
Balnear do Lido ao abrigo da Lei de Meios”, do seguinte teor:----------“O Complexo Balnear do Lido é um ex-líbris da Cidade do
Funchal e de todos os Madeirenses. É o complexo balnear por
excelência desta cidade, utilizado por muitos residentes e turistas
que nos visitam. Lamentavelmente estará encerrado pelo menos
dois anos desde os acontecimentos do 20 de Fevereiro de 2010. É
necessário

devolver

o

esplendor

e

operacionalidade

a

este

equipamento. Para além de muito frequentado todo o ano, é o
complexo balnear mais importante da Empresa Municipal Frente
MarFunchal, E.E.M., representando mais de metade das receitas
desta empresa, o que significa que a sua inoperacionalidade coloca
a Frente MarFunchal, E.E.M., em sérias dificuldades financeiras. O
artigo 9º da Lei de Meios define que “as iniciativas de reconstrução
realizadas pelos Municípios da Região Autónoma da Madeira são
financiadas entre outras fontes de financiamento, através de
fundos comunitários, de empréstimos e comparticipações do
orçamento regional, sendo estas atribuídas mediante ContratosPrograma a celebrar entre o Governo Regional e as Autarquias
Locais”. Assim, o CDS/PP recomenda que a CMF candidate as
obras de reconstrução da infra-estrutura do Complexo Balnear do
Lido ao abrigo da Lei de Meios”.---------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, sobre a proposta atrás
descrita, esclareceu que tudo está a ser feito; que até final do mês
de Março a candidatura será efectuada, na sequência do que já
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fora feito para o aterro da Praia Formosa. Disse também que, já se
realizaram reuniões com o Governo Regional onde ficou tudo
acertado.-------------------------------------------------------------------------Usando da palavra, o Senhor Presidente, referiu: “Será uma
intervenção que mudará um pouco a filosofia da

piscina,

nomeadamente a sua dimensão. O projecto que está sendo
desenvolvido tem em conta novas questões que hoje se colocam aos
complexos balneares, por exemplo os seus custos de manutenção.
Todos sabemos que a piscina, a casa das máquinas e outras
estruturas, independentemente do vinte de Fevereiro, todos os
anos sofriam danos quando havia forte ondulação de sudoeste.
Todo o complexo será requalificado e dentro em breve será aberto o
concurso para o projecto”.------------------------------------------------------- - Em seguida, usando da palavra, o Senhor Vereador do PND,
Gil Canha, disse ter tido conhecimento, através dos órgãos de
comunicação social, da existência dum relatório da comissão
nomeada para os melhoramentos a efectuar na Zona Velha da
Cidade,

opinando

que

muito

do

que

lá

se

passa

é

da

responsabilidade dos próprios empresários, como é o caso das
esplanadas e a ocupação abusiva dos passeios. Em seu entender, a
Câmara deveria ter mão mais pesada neste aspecto.------------------------ - O Senhor Presidente informou que o relatório fora recebido
no dia anterior e que brevemente seria dado conhecimento.--------------- - Tomando a palavra, o Senhor Vereador da CDU, Artur
Andrade, e sobre o relatório dos acontecimentos do vinte de
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Fevereiro em Santo António, propôs a entrega do mesmo antes da
reunião, atendendo a que já se passou imenso tempo. Disse, a este
propósito, que a Câmara deveria pressionar a empresa responsável
pela sua execução.---------------------------------------------------------------- - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, informou que o
relatório apresentado não estava completo, estando agora a ser
complementado com a indicação de caminhos para esses mesmos
problemas.--------------------------------------------------------------------------Continuando, o Senhor Vereador Artur Andrade, da CDU,
disse que gostaria de ser informado sobre um plano de mobilidade
que está sendo executado no âmbito do Programa Civitas, no qual
a cidade do Funchal participa.-------------------------------------------------- - Sobre esta questão, o Senhor Vice-Presidente, Bruno
Pereira, prestou os seguintes esclarecimentos: “O Estudo de
Mobilidade foi apresentado em Janeiro de 2008, tendo sido
elaborado pela Empresa TIS. O estudo possui um conjunto de
informações muito importantes, nomeadamente os inquéritos de
mobilidade, que permitiram construir uma Matriz Origem/Destino
(O/D), a qual constitui uma fotografia das necessidades da cidade
do Funchal. Por outro lado o estudo prevê um conjunto de linhas
gerais de orientação, bem como um conjunto de sugestões mais
concretas. Sendo que a implementação dessas sugestões e linhas
gerais tinham um custo muito elevado, a Câmara Municipal do
Funchal candidatou a cidade do Funchal ao Projecto Civitas,
conjuntamente com a Empresa Horários do Funchal e Madeira
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Tecnopólo. O Projecto está em execução desde Outubro de 2009 e
prolonga-se até Outubro de 2013. No âmbito do Projecto existe um
conjunto de “Pacotes de Trabalho” (Working Packages) a saber:
Frota Sustentável; Promoção de veículos eléctricos e híbridos;
Implementação da Linha Verde (Estrada Monumental); Controlo de
acesso de viaturas às Zonas Históricas; Campanhas de Mobilidade
Sustentável;

Eco-condução;

Transporte

de

bicicletas

em

autocarros; Serviços de Mobilidade por SMS e Observatório da
mobilidade. A cidade do Funchal paralelamente candidatou-se a
receber o Fórum Civitas que reunirá cerca de 500 pessoas no
próximo mês de Outubro na cidade do Funchal, desde políticos,
empresas, académicos, etc..”----------------------------------------------------Finalizando a sua intervenção, o Senhor Vereador da CDU,
Artur Andrade, fez referência à demolição dum muro de protecção
no Beco do Chapeludo, na freguesia do Monte, para a retirada de
um bidão do ribeiro, que segundo parece não foi reconstruído,
causando problemas porque as águas ultrapassam o seu caudal
natural.-------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – PROPOSTAS DA VEREAÇÃO:----------------------------------------------

-

Proposta

de

Recomendação

da

CDU,

intitulada

“Recuperação do jardim, parque infantil e parques de jogos
do

Bairro

da

Ribeira
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Recomendação apresentada pela CDU do seguinte teor:----------------“Na reunião do Conselho de Governo de 24/02/2011, foi
decidido que a obra do Jardim do Amparo, na freguesia de São
Martinho, seria subtraída à alçada da Câmara Municipal do
Funchal, e atribuído a sua execução à Secretaria Regional do
Ambiente e Recursos Naturais. No Plano de Investimentos da CMF
para 2011, no objectivo 2.460.104 – Ambiente e Conservação da
Natureza

–

Jardim

da

nova

Avenida

do

Amparo,

estão

orçamentados 150 mil euros para fazer face aos custos desta obra,
valor esse que, face aos recentes desenvolvimentos acima referidos,
poderá ser afectado a outras aplicações. Assim, o Vereador da CDU
propõe

que,

tendo

em

conta

a

disponibilidade

orçamental

resultante desta situação, a verba disponibilizada seja aplicada na
recuperação do jardim, parque infantil e parque de jogos existentes
no Bairro da Ribeira Grande, na freguesia de Santo António, dando
assim cumprimento a uma reivindicação dos moradores deste
complexo habitacional”.-------------------------------------------------------Em relação a esta proposta, a Senhora Vereadora do PSD,
Rubina Leal, esclareceu que consta do programa da Câmara a
construção do Polidesportivo. No que se refere aos jardins, de
pequenas dimensões, os mesmos são arranjados pelos moradores
da zona. Disse também que serão construídos novos fogos numa
zona a Norte, ainda livre.---------------------------------------------------2 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------2.1 – Obras Particulares: - Relativamente ao pedido de
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reapreciação do processo de obras referente à legalização da
moradia sita à Travessa do Tanque, número cinco, freguesia de
Santo António, solicitado por Jorge Capelo Pinto (procº 27413/10),
a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente projecto,
devendo promover a demolição dos anexos.----------------------------3

–

ACIDENTES

NA

VIA

PÚBLICA/INDEMNIZAÇÕES:

-

Relativamente aos pedidos de indemnização relacionados com
acidentes na via pública, abaixo descritos, a Câmara tomou, por
unanimidade, as deliberações como para cada um se indica:------------- - Christopher Thomas Sparks (regº 7479/2011) – pedido de
indemnização devido a acidente na via pública (inf. 66/DOP/2011):
- Deferido.-------------------------------------------------------------------------- - Manuel Domingos Pereira Abreu (regº 1569/2011) – pedido
de indemnização por danos causados por contentores na sua
viatura (30-39-VE) (inf. 08/STE): - Proceder ao pagamento nos
termos propostos.----------------------------------------------------------------- - Jacinto Cláudio Batista Gouveia (regº 24525/2010) – pedido
de

indemnização

por

danos

causados

na

moradia

à

Rua

Urbanização Quinta Santana, número sete, (inf. DASB/036): proceder ao pagamento nos termos propostos.-------------------------4 – PESSOAL:----------------------------------------------------------------------4.1 – Processo de Inquérito: - Foi unanimemente deliberado
arquivar, nos termos do relatório final, o processo de inquérito (nº
4/2010) sobre o “pedido de instauração de um inquérito urgente
para apuramento de responsabilidades (inf. 25/DPMV/2010)”.------
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------4.2 – Processos Disciplinares – aplicação de penas: - Em
face do processo disciplinar (nº 32/2010) instaurado a Emanuel
Gouveia Abreu, Assistente Operacional (Motorista de Ligeiros), a
exercer funções no Departamento de Parque de Máquinas e
Viaturas, por falta de zelo (alcoolteste positivo) a Câmara,
deliberou, por unanimidade, mediante escrutínio secreto, aplicar a
pena de cinquenta (50) dias de suspensão, nos termos e com os
fundamentos do relatório final.------------------------------------------------- - Perante o processo disciplinar (nº 01/2011), instaurado a
José

Alberto

Neto

Pereira

Gouveia,

Assistente

Operacional

(Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais), a exercer
funções no Departamento de Parque de Máquinas e Viaturas, por
falta de zelo (alcoolteste positivo), a Câmara deliberou, por
unanimidade, mediante escrutínio secreto, aplicar a pena de trinta
(30) dias de suspensão, nos termos e com os fundamentos do
relatório final.-------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador da CDU, Artur Andrade, não participou na
discussão e votação dos processos de inquérito e disciplinares que
antecedem.-------------------------------------------------------------------5 – DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------- - Anulação de subsídios pendentes: - A Câmara aprovou,
por unanimidade, com base na informação da Divisão de Controlo
de Gestão, proceder à anulação dos subsídios deliberados até o
ano de dois mil e oito a várias entidades, e não pagos, tendo em
vista não só a libertação de verbas para despesas actuais e
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necessárias como também adequar os registos internos.-------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião às 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 69/2011
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