-----------------------------ATA NÚMERO 15/2012----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM DOZE DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E DOZE.---------------Aos doze 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 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. 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 Secretário o Dr. Rui
Emanuel Sousa Abreu, Diretor do Departamento Administrativo.-------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, por se ter descolocado
a Jersey a fim de participar na cerimónia de geminação das
cidades de St. Helier e Funchal.-------------------------------------------------------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: - O Senhor Vereador Eduardo
Welsh, do PND, iniciou este período questionando se o Protocolo
com a Fundação Berardo para o Museu, que aqui fora abordado,
iria em frente.---------------------------------------------------------------------- - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, respondendo
disse que, neste momento, o assunto está em “stand by”, devido à
atual situação da diminuição de receitas.------------------------------------- - Fazendo a sua intervenção, o Senhor Vereador Artur
Andrade, da CDU, referiu-se ao concurso público para exploração
dos espaços comerciais no Mercado, dizendo que muitos munícipes
concorreram com preços altos, com receio de perderem a
concessão, o que pode trazer problemas para o futuro, a curto ou
médio prazo.------------------------------------------------------------------------ - Relativamente a este assunto, a Senhora Vereadora Rubina
Leal, do PSD, esclareceu que houve um valor base, o qual não se
distanciou muito dos anteriores. Mas, disse, tratando-se dum
concurso público os valores são os propostos pelos concorrentes, e
disso a Câmara não pode fugir. Por outro lado, não ficaram de fora
praticamente nenhum dos atuais concessionários.--------------------Assuntos Diversos: - Foi apreciado e votado o assunto seguinte,
que não foi incluído na Ordem do Dia.----------------------------------PROJETO DE GESTÃO DE MOBILIDADE NAS ESCOLAS, NO
ÂMBITO DO PROJETO CIVITAS MIMOSA – Concurso Mobi-Vídeo
“Mobilidade Sustentável na Minha Cidade” – Regulamento: -
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Foi ratificado, por unanimidade, o despacho do Senhor VicePresidente, emitido em nove do corrente mês, que aprovou o
Regulamento do concurso para a elaboração de um vídeo
designado “Mobilidade Sustentável na Minha Cidade” a ser
realizado pelos alunos da Escola Secundária Francisco Franco. O
referido Regulamento, fica, por fotocópia, a fazer parte desta ata
como Anexo A.-----------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – OBRAS PÚBLICAS:----------------------------------------------------------- - Renovação

Urbanística

da

Estrada

Monumental,

incluindo Ciclovia – Jardim Panorâmico/Cruzamento do Lido –
Abertura de Concurso Público: - Em presença do respetivo
processo,

a

Câmara

deliberou,

por

unanimidade,

conforme

proposto pelo Departamento de Obras Públicas – Divisão de
Estudos e Planeamento (refª 90/DOP/2012), abrir concurso
público para a execução da empreitada de “Renovação Urbanística
da

Estrada

Monumental,

incluindo

Ciclovia

–

Jardim

Panorâmico/Cruzamento do Lido, com o valor base de € 995.000
(novecentos e noventa e cinco mil euros), nomeando para júri, os
seguintes elementos: Presidente – Dr. Ilídio Américo Silva; Vogais –
Eng. Duarte Jervis, Eng. José Perneta; Suplentes – Eng. Bernardo
Soveral e Dr. Francisco Félix. Mais deliberou remeter à Assembleia
Municipal para efeitos da autorização prévia prevista no artigo
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sexto, número um, alínea c) da Lei número oito/dois mil e doze, de
vinte e um de Fevereiro.-------------------------------------------------------A presente deliberação é, ao abrigo do disposto no nº 3, do artigo
92º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5A/2002, de 11 de Janeiro, e do nº 2, do artigo 16º, do Regimento
desta Câmara Municipal, aprovada em minuta para a produção de
efeitos imediatos.------------------------------------------------------------2 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------2.1 – Loteamento: - A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar o projeto de uma operação de loteamento, a levar a efeito
na Rua da Amoreira, freguesia de São Martinho, apresentado por
Virgílio, Pereira & Freitas Lda. e outros (procº 14054/12 – subprocº 2010000246).---------------------------------------------------------3 – PESSOAL:----------------------------------------------------------------------3.1 – Processo de Inquérito: - Presente processo de inquérito
(nº 01/2012) relacionado com anomalia de serviço no Complexo
Desportivo de São Martinho (Reclamação E-DA/49592 de 22-112011, sobre desaparecimento de dinheiro na Cabine 2), tendo a
Câmara deliberado, por unanimidade, arquivar, nos termos e com
os fundamentos do relatório final.----------------------------------------------3.2 – Processos Disciplinares: - Em face do processo
disciplinar (nº 02/2012), instaurado a José Duarte Oliveira Sousa,
Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), a exercer funções
na Divisão de Mercados, por falta de zelo e obediência, a Câmara
deliberou, por unanimidade, mediante escrutínio secreto, aplicar a
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pena de trinta (30) dias de suspensão, com pena suspensa por um
ano, nos termos e com os fundamentos do relatório final.----------------- - Presente processo disciplinar (nº 03/2012), instaurado a
Carlos Alberto Fernandes Carreira, Assistente Operacional (Pintor),
a exercer funções na Divisão de Desporto e Tempos Livres –
Complexo Desportivo de São Martinho, por falta de correção, tendo
a Câmara deliberado, por unanimidade, mediante escrutínio
secreto, aplicar a pena de vinte (20) dias de suspensão, com pena
suspensa por um ano, nos termos e com os fundamentos do
relatório final.-------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador da CDU, Artur Andrade, não participou na
discussão e votação destes processos.-----------------------------------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,
Diretor

do

Departamento

Administrativo,

na

qualidade

de

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

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

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

NOTA: Ata publicada nos locais de estilo através do Edital nº 117/2012
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