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-----------------------------ATA NÚMERO 3/2013----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM DEZASSETE DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E 

TREZE.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Aos dezassete dias do mês de janeiro do ano dois mil e 

treze, 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 Vice-Presidente, Dr. 

Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, e Vereadores: Dr. 

Bruno Miguel Camacho Pereira, Dra. Rubina Maria Branco Leal 

Vargas, Dr. Rui Alberto Pereira Caetano, Eng. Henrique Miguel de 

Figueiredo da Silva da Costa Neves, Dr. Gil da Silva Canha, Eng. 

Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves e Dr. Artur Alberto 

Fernandes de Andrade. A secretariar esteve presente 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 Vereadores 

Eng. João José Nascimento Rodrigues, por se ter deslocado ao 

Tribunal, e Dr. Lino Ricardo Silva Abreu.-------------------------------- 

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

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Tomando a palavra o Senhor 

Vereador do PS, Rui Caetano, colocou uma situação que tem a ver 

com a existência de casas abandonadas em São Martinho, junto à 

Escola Gonçalves Zarco, que têm dado origem a atividades nada 

abonatórias, numa zona com muitos jovens. Para identificação 

concreta das moradias irá enviar as respetivas fotos.------------------

------ - Iniciando a sua intervenção, o Senhor Vereador do PND, Gil 

Canha, referiu que na Avenida do Mar, no local onde se encontrava 

o balão panorâmico, foi retirado tudo o que lá havia à exceção dum 

quiosque e do bolo do caco, pelo que gostaria de saber a razão. -----

------Continuando a sua intervenção referenciou duas situações 

sobre esplanadas. A primeira diz respeito à Zona Velha, onde se 

verifica uma ocupação selvagem do espaço público à entrada do 

Largo do Corpo Santo. A segunda situação tem a ver com a 

esplanada da McDonald’s onde há, segundo é do seu 

conhecimento, um banco com bordadura em ferro, fixo ao 

pavimento e que tem provocado ferimentos aos peões.---------------- 

------Seguidamente este Vereador trouxe o caso, já anteriormente 

referido, duma viatura camarária, tipo Jeep, que continua a 

circular sem placa identificativa, o que acha lamentável.------------- 

------Por último lamentou que a sua proposta, sobre os “Auto Silos” 

fosse constantemente adiada, desde a sua apresentação, no dia 6 

de Dezembro de 2012, conforme está descrito em ata, e com o 

pretexto da maioria PSD, que era necessário tempo para estudá-la. 
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“Aliás, no dia anterior à última reunião desta Câmara, o Senhor 

Vereador Amílcar Gonçalves contactou-me por telefone dizendo que 

seria melhor adiar novamente a minha proposta sobre os “Auto 

Silos”, para a reunião de hoje, porque os vereadores estavam 

ocupados em resolver o problema do decreto do G.R., que se 

apropriava das estradas municipais. Eu concordei imediatamente 

com este novo adiamento, mas qual o meu espanto, que ao receber 

a agenda para esta reunião, constatei que a minha proposta tinha 

sido mais uma vez “arrumada na prateleira”, e pior ainda, a 

maioria do PSD nesta autarquia, agendava para hoje, uma cópia 

clonada da minha proposta, sem dizer “água vai”. Como não gosto 

de servir de cavalo a ninguém, relembro que já ando a estudar este 

assunto há mais de dois anos e, inclusivamente, já fiz várias 

conferências na comunicação social, defendendo que a concessão 

deste milionário negócio dos “Auto Silos” a privados, foi o maior 

escândalo desta Câmara nos últimos vinte anos, e que se isto fosse 

um país do Primeiro Mundo, os senhores autarcas que assinaram 

este ruinoso negócio deveriam estar na cadeia. Deste modo, 

proponho que a minha proposta seja agora discutida, a qual tem 

por finalidade não fazer novas concessões destas infraestruturas, 

denominadas “Auto Silos” a privados, e ser o próprio município a 

promover e dirigir a sua exploração com o pessoal municipal”, 

referiu.-------------------------------------------------------------------------

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

------ - Fazendo a sua intervenção, o Senhor Vereador Artur 
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Andrade, da CDU, começou por abordar a notícia veiculada pela 

comunicação social de que a pedra aparelhada das ribeiras seria 

substituída por betão armado. Perguntou se será em toda a sua 

extensão ou apenas na parte final dos troços das ribeiras. 

Defendeu que o assunto deve ser discutido nas reuniões que a 

Câmara tem com o Governo.-----------------------------------------------

------Ainda relacionado com as obras, afirmou que as repercussões 

no trânsito já se estão a sentir. Na sua opinião é necessário pensar 

numa situação de emergência, nomeadamente no Edifício 2000, 

onde estão os Bombeiros, porque passou a haver apenas uma 

faixa.----------------------------------------------------------------------------

------A concluir a sua intervenção chamou a atenção para a 

questão da sinalização de trânsito na zona do Trapiche, junto à 

Cota 500.---------------------------------------------------------------------- 

Assuntos Diversos: - Foram apreciados e votados os assuntos 

seguintes, que não foram incluídos na Ordem do Dia.----------------- 

REALIZAÇÃO DE FEIRAS TEMÁTICAS NA AVENIDA ARRIAGA E 

LARGO DA RESTAURAÇÃO: - Considerando o exposto na 

informação da Divisão de Fiscalização Municipal (I-510/13), a 

Câmara deliberou, por maioria, com abstenção da CDU, não 

autorizar a instalação de stands para a comercialização de comidas 

e bebidas nas Feiras Temáticas da Avenida Arriaga e Largo da 

Restauração, tendo em conta que o objetivo fundamental destas 

feiras é a promoção do comércio local, bem como a apresentação de 

produtos de bens e serviços e ainda o escoamento de stocks.-------- 
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18º CONCURSO “UMA ESCOLA, UM JARDIM”: - Tendo por 

objetivo fomentar a criação e manutenção de espaços verdes nas 

áreas que envolvem os edifícios escolares, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a realização do 18º Concurso “Uma Escola, 

Um Jardim” de acordo com a informação e proposta de 

Regulamento do Departamento de Educação e Promoção Social 

(refª 19708/EDU/2012), o qual fica, por fotocópia, a fazer parte da 

ata como anexo (A).---------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – PROPOSTAS DA VEREAÇÃO:-----------------------------------------

------ - Foi proposto juntar numa só proposta, que abaixo se 

transcreve, as propostas agendadas sob os números oito (8) e nove 

(9).------------------------------------------------------------------------------

---“Proposta de Resolução da CDU, intitulada “Criação de rede 

de “micro-reservas” ambientais”: - Por todo o território do 

concelho do Funchal existem elementos do património natural 

ocupando pequenas áreas (escarpas, margens das ribeiras, 

terrenos dispersos, pequenos nichos de floresta…) que, devido ao 

facto de serem relativamente desconhecidos, são frequentemente 

ameaçados e inclusive devassadas ou destruídas. A orografia da 

ilha e o tipo de ocupação do território que determinou, com elevada 

concentração da ocupação humana nalgumas zonas, colocam 

desafios do ponto de vista da conservação de habitats e espécies 
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aos quais urge dar respostas e implementar medidas que possam, 

de alguma forma, contribuir para a preservação dos mesmos. Não 

existindo legislação apropriada e adaptada a estas situações 

específicas, o conceito de “micro-reservas” surge como uma 

oportunidade e uma ferramenta essencial para a preservação 

destas espécies e dos habitats onde se inserem. Neste contexto, por 

“micro-reservas” entende-se uma pequena área protegida que tem 

obrigatoriamente que possuir um plano de gestão e uma definição 

clara do domínio útil da propriedade. Em concreto, o objetivo é 

preservar manchas de habitats onde se concentram espécies como 

a Figueira-do-Inferno (Euphobia piscatória), o Jasmim-da-Madeira 

(Jasminum azoricum), ou o zambujeiro (Olea maderensis), entre 

outras, sendo que muitas delas constituem plantas endémicas da 

Madeira. Assim, face à necessidade e importância de proceder à 

preservação desta riqueza e património naturais, a Câmara 

Municipal do Funchal na continuação do trabalho de levantamento 

efetuado em dois mil e oito em colaboração com a Universidade da 

Madeira delibera proceder à classificação das áreas e nichos de 

concentração das espécies acima referidas e outras passíveis de 

serem protegidas através da criação das já mencionadas “micro-

reservas”, a integrar no PDM em revisão, e recorrer posteriormente 

aos apoios disponibilizados pela União Europeia para a 

implementação destas redes de “micro-reservas”.---------------------- 

--- - Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade.-------------- 

2 – PARQUES DE ESTACIONAMENTO:---------------------------------- 
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------ - Parques Públicos de Estacionamento no Concelho do 

Funchal – caducidade da concessão de exploração: - Foi 

aprovada, por unanimidade, a deliberação do seguinte teor:---------

---“Considerando que: Por escritura pública de 16 de fevereiro de 

1993, foi titulado o contrato de “Concessão de Exploração de 

Parques Públicos de Estacionamento no Concelho do Funchal”; 

Pela referida escritura foram concessionados os parques: Autossilo 

do Campo da Barca; Autossilo de São João; Autossilo da Praça 

Severiano Ferraz; Autossilo da Praça Colombo; Autossilo da Praça 

da Autonomia. Nos termos da sua cláusula primeira do contrato 

celebrado a fls. 51 do L-B do notário privativo do município, “Em 

caso algum o prazo de exploração poderá ultrapassar os 20 anos”; 

Por força daquela disposição contratual a concessão caduca a 16 

de fevereiro do presente ano; A Câmara Municipal do Funchal 

delibera: mandar notificar o concessionário “SEP – Sociedade de 

Exploração de Parques de Estacionamento, Lda.”, da caducidade 

da concessão a 16 de fevereiro de 2013, devendo os parques, 

respetivos materiais e equipamentos, nos termos do estabelecido 

no número 2 do artigo 1º do Caderno de Encargos que integra as 

peças do procedimento concursal que levou à escolha da entidade 

co-contratante, serem transferidos para a Câmara Municipal do 

Funchal livres de quaisquer ónus ou encargos e em perfeitas 

condições de funcionamento. Mais delibera que, por questões 

administrativas, fiscais e de logística a referida transferência opere 

com efeitos a 28 de fevereiro de 2013”.----------------------------------- 
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3 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:-------------------------------------------

------ - Parecer prévio favorável à celebração de contrato de 

aquisição de serviços de limpeza das instalações dos 

Bombeiros Municipais do Funchal, Estação de Biologia 

Marinha, Centro Comunitário do Funchal, Biblioteca 

Municipal do Funchal, Julgados da Paz, Palácio de São 

Pedro, Ginásio de São Martinho, Comissão de Proteção de 

Menores e Divisão de Edifícios: - Perante o respetivo processo, a 

Câmara deliberou, por maioria, com abstenção do PND, dar 

parecer prévio favorável à celebração de contrato de aquisição de 

serviços de limpeza designados em epígrafe, com o valor estimado 

de € 160.000,00 (cento e sessenta mil euros).---------------------------

------ - Parecer prévio favorável à celebração de contrato de 

aquisição de serviços de plataforma electrónica “Vortalgov”: - 

A Câmara deliberou, por unanimidade, face ao respetivo processo 

(inf. O2/D.C.P.), dar parecer prévio favorável ao procedimento 

referido em epígrafe, estimado em € 5.465,00/6 meses (cinco mil 

quatrocentos e sessenta e cinco euros/seis meses).-------------------- 

---As deliberações que antecedem (duas) são, ao abrigo do disposto 

no número 3 do artigo 92º da Lei número 169/99, de 18 de 

setembro, alterada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de janeiro, e 

do número 2 do artigo 16º do Regimento desta Câmara Municipal, 

aprovadas em minuta para a produção de efeitos imediatos.--------- 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente deu por encerrada a reunião às doze horas.---------------- 
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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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NOTA: Ata publicada, pelo Edital nº 17/2013, nos locais de estilo 


