-----------------------------ATA NÚMERO 23/2012------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM SEIS DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E DOZE.---------------Aos seis dias do mês de junho 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 Vice-Presidente, Dr. Bruno Miguel Camacho
Pereira, 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, Eng. Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves e Dr. Artur
Alberto Fernandes de Andrade. Presente como Secretária a Dra.
Filomena

Fátima

Marcos

Pita

de

Fernandes,

Diretora

do

Departamento Jurídico.---------------------------------------------------------Verificado o quórum, o Senhor Vice-Presidente declarou
aberta a reunião.------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estar presente o Senhor Presidente
Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque.---------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-----------------APROVAÇÃO DA ATA 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.-----------------------------------------------------------------
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INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciando a sua intervenção, o
Senhor Vereador do PS, Rui Caetano, interpelou a Câmara acerca
do corte de água verificado na freguesia de Santo António,
designadamente nas zonas públicas do Conjunto Habitacional do
Pico dos Barcelos.----------------------------------------------------------------- - Em resposta, o Senhor Vereador Costa Neves, do PSD,
informou que o corte de água foi efetuado com a ajuda da PSP
atenta a situação de abuso que se verificava pois, a água da boca
de incêndio era empregue para fins particulares, nomeadamente
para a lavagem de veículos automóveis. Relativamente à água para
a rega das hortas urbanas referiu que a mesma se encontra
assegurada.------------------------------------------------------------------------Continuando no uso da palavra, o Senhor Vereador Rui
Caetano abordou, de novo, o assunto relativo ao estabelecimento
“Cica” do Mercado dos Lavradores, afirmando que a esplanada está
a ocupar uma área muito superior à anterior.-------------------------------- - A Senhora Vereadora Rubina Leal, do PSD, esclareceu que a
alteração ocorrida na área da esplanada será analisada de
imediato.---------------------------------------------------------------------------- - Intervindo o Senhor Vereador Artur Andrade, da CDU,
começou por colocar uma questão que tem a ver com poluição
marítima. Referiu que no dia em que foi hasteada a bandeira azul,
o mar apresentava uma mancha de espuma e sujidade, pelo que
questionava a razão da mesma.------------------------------------------------- - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, esclareceu que
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aquela mancha de espuma, localizada entre o Cliff Bay e a Zona do
Lido, de origem desconhecida. Mais esclareceu que a poluição
marítima é da responsabilidade da Capitania entidade responsável,
também, pela aplicação das respetivas coimas. A Câmara não tem
competência nem meios para o fazer, tem é que participar ao
Capitão do Porto quando detete qualquer poluição ou anomalia.---------Informou ainda que a Câmara pode é controlar a poluição de
terras que poderá afetar o mar e nesse âmbito tem tomado as
medidas adequadas em termos de prevenção.--------------------------------Prosseguindo na sua intervenção, o Senhor Vereador Artur
Andrade, da CDU, colocou mais duas questões:-------------------------- - Pediu, se possível, os relatórios das zonas balneares do
Funchal, no período balnear;-------------------------------------------------O Senhor Vereador Costa Neves disse que fornecerá de
imediato.------------------------------------------------------------------------- - Referiu que, no ribeiro do Beco do Chapeludo, no Monte, são
efetuadas frequentemente descargas, pelo que solicita que esta
situação seja analisada e resolvida pela Câmara.-------------------------O Senhor Vereador Costa Neves informou que mandaria analisar
de imediato esta situação.--------------------------------------------------------Finalizando a sua intervenção, este Vereador pronunciou-se
sobre o evento “Les Etoiles de Mougins”, referindo ser de lamentar
a falta de apoio por parte da Secretaria Regional do Turismo e
Cultura a este evento que é um veículo de promoção não só da
cidade do Funchal mas também da Madeira.----------------------------
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Assuntos Diversos: - Foram apreciados e votados os assuntos
seguintes, que não foram incluídos na Ordem do Dia.----------------TORNEIO DE GOLFE CIDADE DO FUNCHAL: - Foi aprovada, por
unanimidade, a deliberação do seguinte teor:-----------------------------“O Município do Funchal em parceria com o Club de Golf do
Santo da Serra vai levar a efeito o Torneio de Golf Cidade do
Funchal, evento desportivo de elevado interesse municipal pela
relevante promoção a título regional e nacional, trazendo à Região
não só os atletas participantes mas também todos os que, de
alguma forma aqui se deslocam pela natureza do evento. As
cidades cada vez mais apostam na sua promoção, praticando
políticas de marketing e de investimento em áreas que levem ao
conhecimento dos potenciais destinatários todo um conjunto de
ofertas, que contribuem para uma mais-valia, enquanto destino
turístico. O conhecimento do destino Madeira/Funchal vem a ser
feito pelos próprios participantes, mas principalmente pelos meios
de comunicação social, das revistas de especialidade e ainda pela
presença de pessoas de relevância social, que por força dessa
qualidade são motivo de divulgação em meios próprios. A Região e
em especial a Cidade do Funchal têm de associar-se a iniciativas
que a promovam, ou não fosse o turismo a sua principal indústria.
O evento “Torneio de Golf Cidade do Funchal” insere-se assim
numa actividade de interesse municipal. Para este torneio estão já
inscritos 250 participantes. Assume-se assim como um evento com
importância

própria

que
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O

Município não tem recursos humanos próprios nem conhecimentos
específicos para organizar um Torneio desta natureza, pelo que
necessariamente tem de associar-se ao Club de Golf organizador,
onde irá decorrer o evento. A participação do Município será feita
através da adjudicação ao Club de Golf do Santo da Serra da
Organização do Evento sendo a despesa máxima do Município no
montante de (€ 43.683,30) acrescido do IVA, art. 24 nº 1 alínea e)
do Código de Contratação Pública (ccp). Não está sujeito a contrato
escrito (art. 95 nº 1 alínea c) do ccp)”.-----------------------------------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:----------------------------------------------------- - Parecer prévio para a prestação de serviços de
backline, som, iluminação e backstage destinado ao Funchal
Jazz: - A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio
favorável à celebração de contrato de prestação de serviços de
backline, som, iluminação e backstage destinado ao Funchal Jazz,
no valor estimado de € 30.000,00 (trinta mil euros).--------------------------------------------------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 Resolução do PND – propaganda partidária
em período eleitoral: (A proposta agendada sob o número 119 foi
retirada, sendo adiada para a próxima reunião).-----------------------2 – OBRAS PÚBLICAS:----------------------------------------------------------- - Melhoramentos dos Túneis da Cota 40, Santa Luzia e
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São Pedro – Túnel da Cruz Vermelha, Túnel das Hortas e
Túnel do Campo da Barca: - Em presença do pedido da Tecnovia
Madeira S.A., adjudicatário da empreitada referida em epígrafe,
solicitando a redução da caução estabelecida no respetivo contrato
para dois por cento (2%) do valor da empreitada (D.L. nº
9/2012/M),

a

Câmara,

tendo

por

base

a

informação

do

Departamento de Obras Públicas (refª 118/DOP/2012), deliberou,
por unanimidade, indeferir a redução da caução pelas razões
expostas na citada informação.------------------------------------------3 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------3.1 – Obras Particulares: - Relativamente aos processos de
obras particulares abaixo mencionados, a Câmara, tendo por base
as

informações/pareceres

dos

Serviços

Técnicos

que

os

acompanham, tomou, por unanimidade, as deliberações que para
cada um se indica:---------------------------------------------------------------- - Conceição Rodrigues Milho Ramos (procº 7356/12 – subprocº 2010000429) – redução de taxas referentes à legalização da
moradia sita no Caminho do Pico do Cardo, 1º Beco número um,
freguesia de Santo António: - Aprovado.--------------------------------------- - Fátima Maria Vieira Sousa Luis (procº 46729/11 – subprocº 2008000350) – redução da taxa municipal de urbanização
referente à moradia situada na Vereda do Trapiche, CCI 205,
freguesia de Santo António: - Aprovado.--------------------------------------- - Fernanda do Rosário de Sousa Ferreira Câmara (procº
24515/11

–

sub-procº
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legalização/ampliação da moradia localizada na Vereda do Lagar,
número oito, freguesia de São Martinho: - Aprovado.-----------------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 ata que eu,
Diretora do Departamento Jurídico, na qualidade de Secretária, a
redigi e subscrevo.---------------------------------------------------------

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

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

NOTA. Ata publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 172/2012
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