-----------------------------ACTA NÚMERO 23/2011----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM DEZASSEIS DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E
ONZE.------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos dezasseis dias do mês de Junho 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 Vice-Presidente, Dr. Bruno Miguel
Camacho Pereira, e com a presença dos Senhores 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. 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 Vice-Presidente declarou
aberta a reunião.------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estarem presentes os Senhores
Presidente Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque e Vereador
Dr. Lino Ricardo Silva Abreu.----------------------------------------------------------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: - Iniciando este período, o Senhor
Vereador Artur Andrade da CDU, abordou a questão do aterro
apresentando uma “Proposta de Resolução para a realização duma
sessão extraordinária da Assembleia Municipal” a fim de debater
esta

questão,

bem

como

um

“Voto

de

Protesto

contra

a

desvalorização do papel a desempenhar pelo Município do Funchal
nas questões sobre o projecto para o aterro na baía do Funchal”.-------- - Tomando a palavra o Senhor Vice-Presidente, Bruno
Pereira, afirmou que as propostas apresentadas pela CDU eram
extemporâneas tendo em conta que a Câmara está a preparar,
neste momento, a sua posição institucional à resposta do Governo
Regional sobre o parecer emitido pela Autarquia, que deu entrada
há poucos dias.--------------------------------------------------------------------Foi decidido agendar as propostas para a próxima reunião.--------- - Em seguida interveio o Senhor Vereador Rui Caetano, do
PS, dando conta que, no Caminho do Poço Barral, São Martinho,
existe um stand de automóveis, cujo proprietário montou um
negócio no exterior, num contentor, procedendo à venda de pão,
chouriços, bebidas, etc., com a agravante de ter instalado uma
mesa com cadeiras no passeio.------------------------------------------------- - O Senhor Vereador do PND, Gil Canha, usando da palavra,
começou por manifestar a sua satisfação pelo facto de ter sido
efectuada, ao que parece, a limpeza da pequena derrocada em São
João.----------------------------------------------------------------------------
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------Prosseguindo na sua intervenção referiu-se à Zona Velha,
congratulando-se por se ter começado a dinamizar, fazendo, no
entanto, um reparo acerca do barulho que ali se faz sentir, o qual
tem sido objecto de reclamações por parte dos residentes da zona.
Frisou, neste sentido, que “não podemos agradar a gregos e
troianos”, que é uma situação difícil e terá de ser vista caso a
caso.---------------------------------------------------------------------------------Por fim, alertou para o facto de uma viatura camarária (Jepp
branco) circular sem a identificação, o que, em sua opinião, não
está correcto.----------------------------------------------------------------------- - Tomando de novo a palavra, o Senhor Vereador Artur
Andrade, da CDU, referiu a oportunidade de fazer alusão à
formação dos Conselhos Municipais de Juventude, uma vez que no
dia dez de Junho, a JSD fez um apelo para a sua implementação.-------Questionou depois os equipamentos do Parque Infantil do
Lido que foram retirados, tendo o Senhor Vereador Pedro Calado,
do PSD, informado que estavam em muito mau estado devido à
“maresia”, mas que seriam repostos em breve e nas devidas
condições.--------------------------------------------------------------------------Terminando a sua intervenção, este Vereador colocou duas
situações. A primeira diz respeito a uma idosa que vive em
condições degradantes, segundo o Tribuna da Madeira, de trinta de
Abril de dois mil e onze. A segunda tem a ver com o mau estado de
conservação das escadas de São João, número nove, devido à
intempérie de vinte de Fevereiro/dois mil e dez.------------------------
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--------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------1.1 – Loteamento: - Presente projecto de alteração dos
parâmetros urbanísticos para o lote número um do loteamento
número cinco/noventa e um, situado no Caminho de São
Martinho,

apresentado

por

Maria

Freitas

Camacho

(procº

19997/11), tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, aprovar
nos termos da informação do Departamento de Urbanismo,
nomeadamente parte A) (refª DGU 095/2011).-------------------------------1.2 – Obras Particulares: (O processo da Metropolitana –
Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., agendado sob o
número 171, foi retirado).--------------------------------------------------------1.3 – Alinhamentos: - A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de alinhamentos viários, elaborada pelo
Departamento de Planeamento Estratégico (refª 147/2011), para o
Caminho do Pináculo, Cancela, São Gonçalo.--------------------------------1.4 – Obras Irregulares: - Face ao respectivo processo (procº
32598/10), a Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o
administrador do condomínio do prédio localizado no Beco de
Santa Emilia, número sete, Manuel João de Freitas, a proceder à
alteração do sistema de abertura da porta de acesso à garagem do
prédio, nos termos do ponto A da informação do Director do
Departamento de Urbanismo, sendo concedido um prazo de quinze
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(15) dias para o cumprimento desta notificação.-----------------------2 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA: - Perante a informação do
Departamento de Ambiente (refª I 4521/11), a Câmara deliberou,
por unanimidade, aprovar a indemnização dos prejuízos causados
pela projecção de gravilha na viatura particular (31-68-PL),
pertencente a Nádia Patricia Aguiar Afonseca.-------------------------3 – ISENÇÃO DE IMI: - A Câmara deliberou, por unanimidade, na
sequência da deliberação de onze de Março de dois mil e dez,
aprovar, de acordo com a informação dos serviços técnicos, o
pedido de isenção de IMI requerido por Natália de Abreu de Freitas
(procº 19050/11), respeitante ao prédio sito na Rua Engenheiro
Adelino Amaro da Costa, número trinta e seis, freguesia de Santa
Luzia.--------------------------------------------------------------------------4 – DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------- - Construção e Concessão do Direito de Exploração do
Parque Aventura no Parque Ecológico do Funchal – abertura
de concurso público: - A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar as peças processuais para a “Construção e Concessão do
Direito de Exploração do Parque Aventura no Parque Ecológico do
Funchal”, bem como autorizar o lançamento do respectivo
concurso público.-----------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor VicePresidente deu por encerrada a reunião às treze horas.-----------De tudo para constar se lavrou a presente acta que eu,
Director

do

Departamento
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Secretário, a redigi e subscrevo.-------------------------------------------

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

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

NOTA: Acta publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 197/11
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