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-----------------------------ATA NÚMERO 19/2013----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM NOVE DE MAIO DO ANO DOIS MIL E TREZE.------ 

----------Aos nove dias do mês de maio 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, e 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. João José 

Nascimento Rodrigues, Eng. Henrique Miguel de Figueiredo da 

Silva da Costa Neves, Dr. Lino Ricardo Silva Abreu,  

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.------------------------------------------------------------------------ 

-------------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.----------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciando a sua intervenção, o 
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Senhor Vereador da CDU, Artur Andrade, referiu-se ao 

encerramento das Estações dos CTT, no Livramento e São Gonçalo, 

manifestando a sua discordância por considerar que causará 

grandes transtornos às populações.---------------------------------------

---Salientou o facto de ser um serviço público, de estarem abertos 

há longos anos e de não haver razões financeiras para o 

encerramento dado que a empresa continua a dar lucros.------------

---Face a estas circunstâncias recomendou que a Câmara 

diligencie junto da Administração Regional dos CTT, por forma a 

sensibilizar para a importância destas estações junto das 

populações.--------------------------------------------------------------------

------ - Relativamente ao assunto em apreço, o Senhor Presidente 

informou que em São Gonçalo as funções dos CTT são prestadas 

no edifício da Junta de Freguesia, pelo que não há problema;-------

---Quanto ao Livramento, por ter um serviço muito residual, foi 

deslocado para a Penteada.-------------------------------------------------

---Disse ainda querer sublinhar que defende que o serviço postal 

deve ser um serviço público.------------------------------------------------

------Prosseguindo na sua intervenção, o Senhor Vereador Artur 

Andrade, da CDU, disse que gostaria de ser informado se o 

Conselho de Segurança do Funchal já reunira.-------------------------

------Em seguida questionou a questão dos relatórios sobre os 

incêndios.----------------------------------------------------------------------

------ - O Senhor Presidente começou por dizer que a Câmara tem o 

seu relatório desde dois mil e dez.----------------------------------------- 



Ata N.º 19 /13                                                                                                              Página 3 de 12   
Reunião da CMF realizada em 09/05 

---Disse ainda que, em Tribunal, uma testemunha terá dito que no 

Relatório do Governo houve falhas dos Bombeiros Municipais 

aquando do início do incêndio. Por isso, como já afirmou, a 

Câmara aguarda que chegue esse relatório.-----------------------------

------Continuando a sua intervenção, o mesmo Vereador 

referenciou mais duas situações. A primeira diz respeito aos pré-

fabricados do Bairro das Romeiras que foram demolidos. Neste 

local encontra-se amontoada uma lixeira que precisa ser 

removida.----------------------------------------------------------------------

---A segunda situação tem a ver com a Escola do Tanque, em 

Santo António, cujo campo está em péssimo estado, necessitando 

de intervenção por parte da Câmara.-------------------------------------

------ - O Senhor Vereador Costa Neves, do PSD, em relação à 

primeira questão, informou que a Câmara já alertara a 

Investimentos Habitacionais da Madeira para proceder à limpeza 

da zona.------------------------------------------------------------------------

------ - Quanto à Escola do Tanque, o Senhor Vereador Bruno 

Pereira, do PSD, informou que foram feitas obras de manutenção e 

de grandes melhoramentos, incluindo um alpendre. Mais informou 

que a Câmara faz anualmente obras em diversas escolas, sendo 

impossível, contudo, efetuá-las ao mesmo tempo.----------------------

------Por fim o Senhor Vereador da CDU, Artur Andrade, referiu a 

importância de sinalizar num arruamento público o nome de 

“Manuel Luis Vieira” Madeirense, fundador da Casa Paté, pioneiro 

do cinema mudo em Portugal e do cinema fantástico com filmes 
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como “Fauno da Montanha” ou “Calúnia”, neste último aparece a 

cidade do Funchal, e que foi igualmente um dos grandes repórteres 

do seu tempo, colaborando também numa imensa quantidade de 

filmes, nomeadamente os realizados por Leitão de Barros.------------

------ - O Senhor Presidente manifestou a sua concordância.--------- 

------ - Tomando a palavra o Senhor Vereador do CDS/PP, Lino 

Abreu, perguntou qual a posição da Autarquia relativamente à taxa 

dos Municípios sobre o turismo, que já existe no Continente.--------

------ - Respondendo à questão, o Senhor Presidente disse que a 

Câmara não lançará essa taxa por ser um absurdo.------------------- 

Assuntos Diversos: - Foram apreciados e votados os assuntos 

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

AUMENTO EXCECIONAL DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: - A Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o aumento excecional dos 

fundos disponíveis, de acordo com a proposta subscrita pelo 

Senhor Vice-Presidente, que se transcreve: “Nos termos do artigo 

4º da LPCA (Lei 8/2012 de 21 de fevereiro), os fundos disponíveis 

podem ser acrescidos de outros montantes, a título excecional, 

desde que autorizados pela câmara municipal. Durante o ano de 

2012 a Administração Tributária promoveu, com a colaboração dos 

municípios, a reavaliação de imóveis que ainda não tinham sido 

avaliados nos termos do código do IMI, o que vai fazer aumentar a 

base de incidência deste imposto e apesar da descida automática 

da taxa de 0,7 para 0,35 vai seguramente originar um aumento de 

receita a arrecadar em 2013 e anos seguintes. As regras do POCAL, 
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quanto à elaboração do Orçamento, apenas permitem inscrever o 

valor correspondente à média cobrada nos 2 anos anteriores, não 

permitindo refletir o aumento decorrente da reavaliação. Na 

prestação de contas de 2012, aprovada em reunião de Câmara de 

11 de abril último, foi considerada estimativa de proveitos 

superiores ao previsto no orçamento para 2013 em 1,2 milhões de 

Euros, valor esse avalizado pelo ROC que certificou as contas. 

Assim proponho o aumento extraordinário dos fundos disponíveis 

para maio em € 1.200.000 – receita que concretizar-se-á nos meses 

de maio, agosto e dezembro, de acordo com o novo calendário de 

pagamento do IMI em 3 prestações definido pela AT”.----------------- 

“REDE CIVINET PORTUGAL ESPANHA” – Designação do 

Representante da Câmara Municipal do Funchal para a 

outorga da escritura dos estatutos da Associação: - Perante a 

informação do Departamento de Trânsito (refª DT-LS-9-2013), foi 

deliberado, por unanimidade, designar o Senhor Vereador Amílcar 

Gonçalves como representante da Câmara Municipal do Funchal 

para outorgar a escritura da Associação denominada “Rede Civinet 

Portugal Espanha”.---------------------------------------------------------- 

---A presente deliberação é, 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, aprovada em minuta 

para a produção de efeitos imediatos.------------------------------------ 

ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÃO: - Foi de novo 



Ata N.º 19 /13                                                                                                              Página 6 de 12   
Reunião da CMF realizada em 09/05 

presente o processo relacionado com o pedido de indemnização 

formulado por Zita Maria Santos Câmara Azevedo (procº 

15161/13), tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, de 

acordo com o proposto pelo Senhor Vereador do Pelouro, retificar o 

valor da indemnização para € 147,62 (cento e quarenta e sete 

euros e sessenta e dois cêntimos).----------------------------------------- 

VENDA AMBULANTE – Pagamento de dívida em prestações: - 

Perante o requerimento de Maria Conceição Nunes Gonçalves 

(procº 9412/13), solicitando o pagamento da dívida de € 1.661,98 

(mil seiscentos e sessenta e um euros e noventa e oito cêntimos), 

em prestações, referente à venda ambulante, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar a amortização da dívida em vinte e 

quatro (24) prestações mensais no valor de € 69,25 (sessenta e 

nove euros e vinte cinco cêntimos) cada.--------------------------------- 

MERCADOS MUNICIPAIS:--------------------------------------------------

------ - Atribuição de direitos de exploração de diversos 

espaços destinados a atividade comercial no Mercado 

Municipal da Penteada: - Foi aprovada, por unanimidade, a 

seguinte deliberação:--------------------------------------------------------

---“Considerando que: O júri do concurso para “Atribuição de 

direitos de exploração de diversos espaços destinados a atividade 

comercial no mercado municipal da Penteada” elaborou os 

relatórios finais de análise das propostas apresentadas para os 

espaços a concurso; Dos relatórios finais resultaram as seguintes 

propostas de adjudicação: Stand nº 6 – Peixaria – José Marcos Pita 
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- € 471,00 (quatrocentos e setenta e um euros); Stand nº 21 – 

Hortofrutícolas – José António Pinto Gonçalves - € 135,00 (cento e 

trinta e cinco euros). A Câmara Municipal do Funchal, ao abrigo do 

disposto no nº 3 do artigo 148º do Código dos Contratos Públicos, 

delibera concordar com as propostas do júri e adjudicar a 

“Atribuição de direitos de exploração de diversos espaços 

destinados a atividade comercial no mercado municipal da 

Penteada”, nos termos supra propostos. Mais delibera conceder 

poderes à Vereadora Dra. Rubina Leal, com o pelouro da Gestão de 

Mercados, para assinatura em representação da Câmara Municipal 

do Funchal, dos respetivos contratos”.----------------------------------- 

--------------------------------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 da CDU - realização de uma 

sessão de debate sobre a “Estratégia Nacional para o Mar”: - 

Foi apresentada pela CDU, a seguinte Proposta de Resolução:-------

---“Decorre até final de Maio de 2013 o período de discussão 

pública da proposta de “Estratégia Nacional para o Mar”, um 

instrumento de política pública que apresenta uma visão de 

Portugal para o período 2013-2020 no que se refere a um modelo 

de desenvolvimento assente na preservação e utilização sustentável 

dos recursos e serviços dos ecossistemas marinhos, apontando um 

caminho de longo prazo para o crescimento económico sustentável 
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e inclusivo assente na componente marítima. O Arquipélago da 

Madeira não tem o mar apenas como fronteira. Toda a formação 

das ilhas foi feita em contacto permanente com o mar, fator 

primordial na configuração das condições climatéricas e 

ambientais. O mar também tem constituído um espaço de 

obtenção de inúmeros recursos para a subsistência das populações 

e apresenta-se como potenciador de um significativo 

desenvolvimento económico. A nossa condição insular transporta 

aspetos de uma identidade marítima que importa rentabilizar e 

saber aproveitar naqueles recursos que nos são oferecidos 

enquanto potencial estratégico para o desenvolvimento humano e 

social da nossa região. Cuidar do mar que nos envolve como um 

valor ecológico e cultural, enquanto recurso vulnerável, mas de 

grande potencial económico e de interesse geoestratégico, constitui 

um vital direito de soberania do Estado Português, uma 

competência inalienável, e que deve merecer da parte de todas as 

entidades quer sejam públicas quer sejam privadas, a atenção e a 

participação necessárias para uma reflexão aprofundada sobre o 

tema e para a construção de uma política para o mar que seja 

benéfica para todos. O Município do Funchal, tendo uma grande 

frente mar e uma participação e ligação ao mar e às suas 

problemáticas, não pode alhear-se de todo este processo de 

participação pública sobre uma questão fundamental aos mais 

diversos níveis. Assim, a Câmara Municipal do Funchal delibera 

criar todas as condições necessárias para promover uma sessão de 
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debate a decorrer durante o mês de Maio, em data e hora a serem 

definidas, relacionada com a discussão da denominada “Estratégia 

Nacional para o Mar”, contribuindo assim para a construção de 

uma política para o mar que preserve os recursos e de uma forma 

equilibrada e sustentável permita a sua utilização em prol do 

desenvolvimento económico e do bem-estar e qualidade de vida dos 

cidadãos”.---------------------------------------------------------------------- 

---Tomando a palavra, o Senhor Presidente referiu que a Câmara 

apresentara, aproximadamente há quinze anos, um projeto do Eco 

Parque Marinho, que ainda não foi aprovado.---------------------------

--- - Colocada à votação, foi a proposta aprovada por 

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

---O Senhor Presidente ausentou-se nesta altura, passando a 

presidir o Senhor Vice-Presidente.----------------------------------------- 

2 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:-------------------------------------------

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

aquisição de serviços “Organização, Produção e Divulgação 

do Funchal-Jazz, Unipessoal, Lda.”: - Perante o respetivo 

processo, a Câmara deliberou, por maioria, com voto contra do 

PND, dar parecer prévio favorável ao procedimento referido em 

epígrafe, no valor estimado de € 254.000,00 (duzentos e cinquenta 

e quatro mil euros).---------------------------------------------------------- 

---O Senhor Vereador do PND, Gil Canha, fundamentou o voto 

contra por não concordar com os moldes da contratação, porque 

continua a mesma empresa a fazer o evento há mais de três anos, 
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sem concorrentes, quase em roda livre, contando sempre com um 

valor altíssimo a receber, onde ninguém negoceia nada, além do 

mais com um ajuste direto. “Se esta Câmara trabalhasse como 

uma empresa privada, o gerente que fizesse este género de negócio 

já teria levado a empresa à falência. Isto é o que eu considero uma 

forma atabalhoada de gerir os dinheiros dos pobres dos 

contribuintes”, salientou.--------------------------------------------------- 

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

aquisição de serviços “Funchal-Jazz Festival – montagem e 

desmontagem de palco, assistência técnica ao evento, som, 

eletricidade e serviços relativos aos riders técnicos”: - Face ao 

respetivo processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, dar 

parecer prévio favorável à celebração do contrato de aquisição de 

serviços supracitados, no valor estimado de € 33.000,00 (trinta e 

três mil euros).----------------------------------------------------------------

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

aquisição de serviços “Limpeza de diversas instalações do 

Município, incluindo o edifício sede”: - A Câmara deliberou, por 

maioria, com a abstenção do PND e CDU, face ao respetivo 

processo, dar parecer prévio favorável à celebração de contrato de 

aquisição de serviços de “limpeza de diversas instalações do 

Município, incluindo o edifício sede”, no valor estimado de € 

90.000,00 (noventa mil euros).--------------------------------------------- 

---A presente deliberação é, ao abrigo do disposto no número 3 do 

artigo 92º da Lei número 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 
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Lei número 5-A/2002, de 11 de janeiro, e do número 2 do artigo 

16º do Regimento desta Câmara Municipal, aprovada em minuta 

para a produção de efeitos imediatos.------------------------------------ 

3 – TRÂNSITO:---------------------------------------------------------------

------ - Tarifário do parque de estacionamento da Praça do 

Largo Severiano Ferraz: - Foi dado conhecimento, para efeitos de 

ratificação, do despacho datado de seis do corrente mês, que 

autorizou a aplicação do tarifário mencionado na informação do 

Departamento de Trânsito (refª 238/DT/2013) para o Parque de 

Estacionamento da Praça do Largo Severiano Ferraz, tendo sido 

pela Câmara ratificado por unanimidade.--------------------------------

------ - Abertura de concurso público para a concessão de 

gestão, exploração e manutenção de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de telecomunicações: (O processo 

agendado sob o número 123 foi retirado).-------------------------------- 

4 – DIVERSOS:---------------------------------------------------------------

------ - Bar Temático da Fortaleza do Pico – pagamento em 

prestações de rendas em atraso: - A Câmara deliberou, por 

unanimidade, a pedido de Roberto Teixeira (proc.º 11975/13), 

autorizar o pagamento da dívida de € 2.508,26 (dois mil 

quinhentos e oito euros e vinte seis cêntimos) referente às rendas 

do Bar Temático da Fortaleza do Pico, em dezoito prestações de € 

139,35 (cento e trinta e nove euros e trinta e cinco cêntimos).------- 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente deu por encerrada a reunião às treze 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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