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-----------------------------ATA NÚMERO 16/2012----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM DEZANOVE DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E 

DOZE.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Aos dezanove dias do mês de abril do ano dois mil e doze, 

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 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. Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, Dr. Eduardo Pedro 

Welsh e Eng. Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves. Presente 

como Secretário o Dr. Rui Emanuel Sousa Abreu, Diretor do 

Departamento Administrativo.--------------------------------------------- 

---Presente ainda o Senhor Eng. Dírio Leão dos Ramos, que 

substitui, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 78º 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, da CDU.------------------------------------------- 

-----Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião.------------------------------------------------------------------------ 

AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estar presente o Senhor Vice-

Presidente Dr. Bruno Miguel Camacho Pereira.------------------------- 
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-------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------ 

APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada 

a leitura da ata da reunião anterior a qual, previamente distribuída 

em minuta aos Senhores Vereadores, foi aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - O Senhor Presidente usou da 

palavra para dar a conhecer ao executivo o estudo e projeto prévio 

da obra de recuperação e remodelação do Complexo Balnear do 

Lido.----------------------------------------------------------------------------

---Explicou, para além de outros aspetos, que existiam razões para 

salientar que o novo projeto irá permitir a redução dos custos em 

cerca de trinta por cento do valor inicial, bem como uma maior 

abertura ao público e renaturalização do espaço.----------------------- 

------ - Seguidamente o Senhor Vereador Dírio Ramos, da CDU, 

iniciou a sua intervenção, apresentando um Voto de Saudação à 

Revolução de abril, do seguinte teor:--------------------------------------

---“Passados que são 38 anos desde a Revolução de 25 de Abril de 

1974, encaramos hoje muitos aspetos da vida e do quotidiano 

como dados adquiridos, direitos inalienáveis ou fatos consumados. 

Contudo, nem sempre foi assim. Durante quase meio século, só o 

simples facto de pensar e aspirar a alguns ideais básicos da 

Democracia era considerado um crime. Por aspirarem a uma 

sociedade melhor, mais justa e mais fraterna, ao longo de quase 5 

décadas, milhares de homens e mulheres foram perseguidos, 

ostracizados, postos de parte, discriminados, chegando alguns 
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deles ao sacrifício máximo de pagarem com a própria vida pela 

defesa daquilo em que acreditavam. A Ditadura do Estado Novo 

criou, para Portugal e para os Portugueses, um regime de 

repressão e de censura, de desconfiança total e de auto-

comiseração, com todos os prejuízos que daí decorreram para o 

desenvolvimento nacional, aos mais diversos níveis. Se hoje 

usufruímos de um Poder Local democrático, eleito de forma livre e 

consciente pelas populações e ao serviço das mesmas, tal deve-se à 

Revolução de Abril. Se hoje, no caso concreto da Madeira e dos 

Açores, usufruímos de um regime de autonomia política, com 

órgãos de poder próprios e próximos das populações, que gerem 

questões essenciais para estas regiões, isso só foi possível com o 25 

de Abril. Se hoje beneficiamos de direitos, liberdades e garantias 

próprias e essenciais a um Estado Democrático e Livre, podemos 

estar gratos ao que se concretizou em Abril de 1974. Assim, a 

Câmara Municipal do Funchal saúda os 38 anos da Revolução de 

25 de Abril de 1974 enquanto um dos pontos fundamentais de 

viragem na História do nosso País e como acontecimento 

dinamizador da Democracia em Portugal, e reafirma a necessidade 

de valorizar e defender os ideais democráticos resultantes de tão 

importante evento”.---------------------------------------------------------- 

--- - Após votação, foi aprovado por unanimidade.--------------------- 

------Continuando a sua intervenção, o Senhor Vereador Dírio 

Ramos, da CDU, disse que gostaria de saber se existia no quadro 

de pessoal da Câmara Municipal do Funchal a categoria de 
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médico-veterinário, para a questão, por exemplo, da higiene 

alimentar.----------------------------------------------------------------------

------ - O Senhor Presidente informou que não existia a categoria 

referida, atendendo que as competências no âmbito da saúde 

alimentar são exercidas pelos respetivos serviços do Governo 

Regional.-----------------------------------------------------------------------

------Terminando a sua intervenção, este mesmo Vereador disse 

querer referir o seguinte: “O CDS/PP votou favoravelmente os 

Documentos de Contas de 2011, tendo feito rasgados elogios ao 

mesmo. Relativamente ao Lido também sempre defendeu as 

posições da maioria da Câmara. Surpreendeu-me, por isso, as 

notícias que depois saíram na comunicação social, de posições 

contrárias àquelas que aqui teve em reunião de Câmara. O que 

nós, CDU, sempre defendemos para o Lido foi de um debate 

público prévio conforme proposta que apresentamos nesta Câmara 

Municipal, que o projeto mantivesse no essencial o existente (desde 

que obedecesse à legislação em vigor), renaturalizando grande 

parte do Complexo e baixando não só os custos de investimento, 

como de funcionamento”.---------------------------------------------------

------ - Tomando a palavra, o Senhor Vereador Lino Abreu, do 

CDS/PP, referiu a este propósito que o interesse do seu partido é 

defender a cidade e os munícipes do Funchal. “Não pretendemos 

protagonismos políticos, como parece que a CDU procura”, 

afirmou.------------------------------------------------------------------------ 

Assuntos Diversos: - Foram apreciados e votados os assuntos 
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seguintes, que não foram incluídos na Ordem do Dia.----------------- 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:------------------------------------------------

------ - Parecer prévio à celebração de contrato de aquisição 

de serviços para o “Aluguer de trajes para a festa da 

cultura”: - A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer 

prévio favorável ao procedimento de aquisição de serviços para o 

“Aluguer de trajes para a Festa da Cultura”, estimado em € 

30.000,00 (trinta mil euros).------------------------------------------------

------ - Parecer prévio à celebração de contrato de aquisição 

de serviços de “Iluminação, decoração/ornamentação de ruas 

e instalação de sistema de som para as festas da Sé, a 

decorrer entre os dias 17 de Maio e 2 de Junho/2012”: - A 

Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável 

ao procedimento de aquisição de serviços designado em epígrafe, 

estimado em € 20.000,00 (vinte mil euros).------------------------------

------ - Parecer prévio à celebração de contrato de aquisição 

de serviços de “Iluminação, ornamentação/decoração de ruas 

e instalação de sistema de som para as festas dos altares de 

São João no concelho do Funchal”: - Foi unanimemente 

deliberado, dar parecer prévio favorável ao procedimento de 

aquisição de serviços acima designado, com o valor estimado em € 

12.000,00 (doze mil euros).-------------------------------------------------

------ - Parecer prévio à celebração de contrato de aquisição 

de serviços de “Aluguer, montagem/desmontagem e 

assistência técnica de estruturas e equipamentos para a 
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festa da cultura e do livro”: - Foi deliberado, por unanimidade, 

dar parecer prévio favorável ao procedimento de aquisição de 

serviços referido em epígrafe, estimado em € 55.000,00 (cinquenta 

e cinco mil euros).------------------------------------------------------------ 

--------------------------------ORDEM DO DIA------------------------------

----------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem 

do dia e pela sequência nela prevista:------------------------------------ 

1 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:-------------------------------------------

------ - Parecer prévio à celebração de contrato de aquisição 

de serviços “transporte e baldeação de terras no Armazém da 

Fundoa”: - Face ao respectivo processo (refª 052/DED/2012), a 

Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável à 

celebração de contrato de aquisição de serviços “transporte e 

baldeação de terras no Armazém da Fundoa”, no valor estimado de 

€ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos euros).---------------------- 

2 – URBANISMO:-------------------------------------------------------------

------2.1 – Loteamento: - Perante o pedido formulado por José 

Lino Vieira de Abreu e outros (procº 16279/12) – sub-procº 

2009000303), a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

alteração do loteamento número vinte/setenta e oito, situado na 

Estrada da Boa Nova, Farrobo de Cima, freguesia de Santa Maria 

Maior.-------------------------------------------------------------------------- 

3 – DIVERSOS:---------------------------------------------------------------

------ - Atribuição do direito de exploração de espaço à Rua de 

Santa Maria, 168 – aprovação da minuta do contrato: - 
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Presente a minuta do contrato relativa ao procedimento para a 

“Atribuição do Direito de Exploração do Espaço à Rua de Santa 

Maria, 168”, a celebrar com a firma “Pitão & Nóbrega – 

Restauração e Animação, Lda.”, tendo a Câmara aprovado por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------- 

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 ata que eu, 

Diretor do Departamento Administrativo, na qualidade de 

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

 

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