-----------------------------ATA NÚMERO 29/2012----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM DEZANOVE DE JULHO DO ANO DOIS MIL E
DOZE.------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos dezanove dias do mês de julho 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, e a presença dos Senhores Vereadores: Dra. Rubina
Maria Branco Leal Vargas, Dr. Rui Alberto Pereira Caetano, Eng.
João José Nascimento Rodrigues, Dr. Lino Ricardo Silva Abreu,
Dr. Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, Dr. Eduardo Pedro
Welsh, Eng. Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves e Dr. Alberto
Fernandes de Andrade. Presente como Secretário o Dr. Rui
Emanuel Sousa Abreu, diretor do Departamento Administrativo.--------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: - Não estiveram presentes os Senhores VicePresidente, Dr. Bruno Miguel Camacho Pereira, e o Vereador Eng.
Henrique Miguel de Figueiredo da Silva da Costa Neves.--------------------------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: - Tomando a palavra, o Senhor
Presidente deu conta do sucedido com o incêndio da noite passada,
em São Gonçalo, onde salientou o excelente trabalho de todos os
Bombeiros envolvidos. “Em balanço tivemos duas casas totalmente
ardidas, duas parcialmente ardidas e uma que estava em
construção. Quanto a famílias realojadas, foi apenas uma no RG3”,
referiu. ------------------------------------------------------------------------------ - O Senhor Vereador da CDU, Artur Andrade, usou da
palavra começando por perguntar relativamente às bocas de água
para incêndio na urbanização do Palheiro Ferreiro, se as mesmas
não puderam ser utilizadas pelo facto do encaixe ser de um
tamanho diferente daquele das mangueiras utilizadas pelos
bombeiros.-------------------------------------------------------------------------- - O Sr. Presidente respondeu que não foram utilizadas porque
a frente de combate ao incêndio foi estabelecida a partir da Estrada
Velha do Aeroporto, onde as bocas de incêndio funcionaram em
pleno.------------------------------------------------------------------------------------- - Nesta sequência, o Senhor Vereador do PND, Eduardo
Welsh inquiriu sobre as reservas de água para combate aos
incêndios.--------------------------------------------------------------------------- - Respondendo, o Senhor Presidente informou que não houve
qualquer falta de água, tanto no abastecimento aos Bombeiros
como nas próprias moradias, que os proprietários utilizaram para
as defender.------------------------------------------------------------------------Prosseguindo no uso da palavra, e em relação aos incêndios, o
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Senhor

Vereador

Artur

Andrade,

da

CDU,

levantou

várias

questões, nomeadamente:----------------------------------------------------O porquê de não se ter conseguido uma intervenção mais
imediata que permitisse “matar” à nascença, o foco de incêndio e o
porquê da existência de declarações contraditórias de responsáveis
políticos, no caso o Senhor Secretario Regional Dr. Jardim Ramos,
que denotava a falta de uma direção única e de coordenação no
combate aos incêndios.--------------------------------------------------------Referiu ainda a necessidade de avançar rapidamente para um
inquérito que permitisse fazer a avaliação do combate aos
incêndios,

apurar

quais

as

debilidades

e

deficiências

que

pudessem ter ocorrido e eventuais responsabilidades de forma a
tomar medidas adequadas e preventivas para o futuro.-----------------No que respeita a pessoas e bens, danos e prejuízos, referiu a
urgência de tomar medidas para acudir as situações e evitar que os
problemas se prolongassem no tempo como ocorreu com o “20 de
Fevereiro de 2010”. Nesse sentido referiu a existência de fundos
previstos no O.E. para acudir a estas situações explicitando
concretamente o “art.º 58.º (fundo de emergência municipal) – 3
milhões de euros e o art.º 53.º do O.E com 5 milhões, que remetia
para o art.º 8.º da Lei das Finanças Locais”. Referiu ainda que o
orçamento regional tem inscrito um fundo de emergência para
acudir áreas sinistradas. --------------------------------------------------------Por fim realçou o trabalho dos bombeiros, o seu apreço e a
necessidade de valorizar e dignificar o seu exercício.-------------------
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------ - Referindo-se à questão da intervenção dos Bombeiros, o
Senhor Presidente esclareceu dizendo que não houve qualquer
atraso. Disse que ele próprio e o Dr. Bruno Pereira deslocaram-se
de imediato para o local, tendo o fogo sido controlado por volta da
uma da manhã.-------------------------------------------------------------------- - Em seguida, usando da palavra, o Senhor Vereador Lino
Abreu, do CDS/PP, abordou a questão dos cinco por cento (5%) do
IRS, cujo processo a Câmara Municipal do Funchal perdeu no
Supremo Tribunal de Justiça.--------------------------------------------------- - Relativamente a este assunto, o Senhor Vereador do PSD,
Pedro Calado, esclareceu que a Câmara ganhou o processo em
primeira instância, à semelhança de outra Câmara dos Açores.
Entretanto o Governo da República recorreu e o Supremo Tribunal
de Justiça deu provimento a esse recurso. Agora, disse, a Câmara
irá recorrer para o Tribunal Constitucional.---------------------------------- - Por fim, interveio o Senhor Vereador Eduardo Welsh, do
PND, fazendo uma referência às declarações lamentáveis proferidas
pelo Eng. Rui Alves, em relação à Câmara Municipal do Funchal,
que, em seu entender, constitui uma forma de chantagem.------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:--------------------------------------Atenta a importância do assunto relacionado com os incêndios e
ao tempo necessário para a sua avaliação, as propostas abaixo
referenciadas foram retiradas da ordem de trabalhos sendo adiadas
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para a próxima reunião.----------------------------------------------------1 – PROPOSTAS DA VEREAÇÃO:---------------------------------------------- - Proposta de Resolução da CDU intitulada “Criação do
Observatório do

Comércio e Serviços do Funchal: - (retirada).-

------ - Proposta de Resolução da CDU intitulada “Carta de
Ordenamento

do

Comércio

e

Serviços

no

concelho

do

Funchal”: - (retirada). ----------------------------------------------------------- -

Proposta do PND para a realização de uma

conferência subordinada ao tema “A aplicação prática das
diretrizes no novo PDM”: (retirada).------------------------------------2 – URBANISMO: ----------------------------------------------------------------- - 2. 1 – Loteamento: - A pedido de Maria da Conceição
Camacho e outros (procº21002/12, sub-procº2007000237), a
Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a alteração do alvará
de loteamento número dez/dois mil e oito, localizado no Caminho
do Trapiche, freguesia de Santo António.------------------------------------- -

Foi deliberado, por unanimidade, deferir a alteração dos

parâmetros urbanísticos do lote seis do alvará de loteamento
número quatrocentos e quarenta e três/oitenta e dois, requerido
por Américo Ferreira Vieira (procº1244/12, sub-procº2008000456),
localizado na Estrada da Boa Nova, freguesia de Santa Maria
Maior.------------------------------------------------------------------------------- -

2. 2 – Obras Particulares: - A Câmara deliberou, por

unanimidade, aprovar nos termos do ponto A da informação do
Departamento de Urbanismo (refªDGU086/2012) o projeto de
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obras de construção de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito
no Sítio do Livramento, freguesia do Monte, apresentado por Maria
de

Fátima

Nóbrega

Correia

(procº24412/12,

sub-

procº2012000247).-------------------------------------------------------------De seguida, o Senhor Vereador Artur Andrade, da CDU,
ausentou-se

não

participando

na

discussão

e

votação

dos

processos contantes do ponto que se segue.----------------------------3 – PESSOAL:---------------------------------------------------------------------- - 3.1 – Processo de Inquérito: - Foi deliberado, por
unanimidade, arquivar o processo de inquérito (nº 03/2012),
relacionado com uma reclamação (Livro de Reclamações nº
0156563)

sobre

o

comportamento

impróprio

de

funcionário. ------------------------------------------------------------------------- - 3.2 – Processo Disciplinar: - Em face do processo
disciplinar (08/2012) instaurado a Manuel José Loreto Fernandes
Andrade, Assistente Operacional, a exercer funções na Divisão de
Estação de Biologia Marinha do Funchal

do Departamento de

Ciência, por falta de prossecução do interesse público, a Câmara
deliberou, por unanimidade, mediante escrutínio secreto, aplicar a
pena de repreensão escrita, nos termos e com os fundamentos do
relatório final.----------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião às doze horas.--------------De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu,
diretor

do

Departamento
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de

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

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

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

NOTA: Ata publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 209/12
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