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-----------------------------ACTA NÚMERO 34/2011----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA, E PÚBLICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DO 

FUNCHAL, REALIZADA EM VINTE NOVE DE SETEMBRO DO ANO 

DOIS MIL E ONZE.------------------------------------------------------------------------- 

----------Aos vinte nove dias do mês de Setembro do ano dois mil e 

onze, 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. 

Bruno Miguel Camacho Pereira, e 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. Pedro Miguel Amaro de Bettencourt 

Calado, Dr. Gil da Silva Canha, Eng. Amílcar Magalhães de Lima 

Gonçalves e Dr. Artur Alberto Fernandes de Andrade. Presente 

como Secretário o Dr. Rui Emanuel Sousa Abreu, Director do 

Departamento Administrativo.--------------------------------------------- 

---Presente ainda o Senhor Arqt. Luis Filipe Freitas Vieira Cravo, 

que substitui, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 78º da 

Lei número 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei número 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Senhor Vereador Dr. Lino Ricardo 

Silva Abreu, do CDS/PP.---------------------------------------------------- 

------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião.------------------------------------------------------------------------ 

-------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------ 
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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 

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO AO PÚBLICO: - Foi aberto o período 

de intervenção ao público. Intervieram os munícipes abaixo 

identificados, inscritos previamente na Divisão de Atendimento e 

Informação, colocando as suas questões:--------------------------------

--- - Maria Fernanda Pontes de Sousa – exposição sobre o acesso 

às Escadinhas da Fé (junto à Escola dos Barreiros), freguesia de 

São Martinho;-----------------------------------------------------------------

--- - Carlos Manuel de Freitas Fernandes – reclamação contra 

vizinho por execução de obras ilegais no prédio sito ao Caminho da 

Achada, número cento e trinta e dois, freguesia de São Roque 

(procº 35978/2011);---------------------------------------------------------

--- - Susana Maria Telo Gonçalves Santos – pedido de 

indemnização por acidente na Cota 40 (procº 2581/2011);-----------

--- - Sancho Artur Drumond Borges – exposição sobre a deposição 

de entulho e outros materiais num terreno localizado ao Caminho 

do Poço Barral, cento e trinta e nove, freguesia de São Martinho 

(procº 18133/2011);---------------------------------------------------------

--- - Heliodoro Francisco Fernandes da Silva – pedido de 

substituição da cobertura do prédio situado na Vereda de São João 

de Latrão, número setenta e cinco, freguesia de São Gonçalo (procº 

36600/2011);----------------------------------------------------------------- 
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--- - Toni José Ferreira Fernandes – reclamação contra Ernesto 

Sousa Gomes Teixeira por execução de obras clandestinas no 

prédio situado no Caminho de São Roque, número cento e trinta e 

dois, freguesia de São Roque (procº 35045/2011);---------------------

--- - Ana Maria Sousa Dias Alves – reclamação contra vizinho por 

ampliação de um piso na construção do prédio sito à Rua Conde 

Carvalhal, número cento e vinte nove, freguesia de Santa Maria 

Maior (procº 40046/2010);-------------------------------------------------

--- - José Eleutério Soares Faria – exposição sobre obras no prédio 

sito à Estrada do Curral dos Romeiros, número vinte e um, 

freguesia de Santa Maria Maior. ------------------------------------------ 

------Após se inteirar dos assuntos acima descritos e prestado 

esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os diversos serviços 

as situações que necessitavam informação.----------------------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciou-se este período com a 

intervenção do Senhor Vereador da CDU, Artur Andrade, alertando 

para o problema da deposição de entulho na Travessa dos Alecrins, 

na freguesia de Santo António.---------------------------------------------

------ - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, esclareceu que 

este assunto será resolvido, atendendo a que a Travessa será 

pavimentada brevemente.---------------------------------------------------

------Continuando, este mesmo Vereador solicitou a intervenção da 

Câmara para a situação problemática dos esgotos e da existência 

de muito “matagal”, na Vereda do Cascalho.----------------------------

------Seguidamente, fez referência ao transporte público no Curral 
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Velho, dizendo que o mesmo deveria ser adequado ao Horário 

Escolar.------------------------------------------------------------------------

------ - Respondendo, o Senhor Vice-Presidente disse que a partir 

de segunda-feira, tudo ficará resolvido com os Horários do 

Funchal.-----------------------------------------------------------------------

------Finalizando a sua intervenção, o Senhor Vereador Artur 

Andrade, da CDU, propôs o agendamento para a próxima reunião 

do seguinte ponto: “Avaliação das Medidas tomadas na sequência 

do 20 de Fevereiro, aplicação da Lei de Meios e acordos com o 

Governo Regional”.----------------------------------------------------------- 

Assuntos Diversos: - Foram apreciados e votados os assuntos 

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

ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL – OURO, AO 

HOTEL REID’S PALACE: - Foi aprovada por unanimidade, a 

seguinte proposta de deliberação, a submeter à Assembleia 

Municipal, para homologação:---------------------------------------------

---“As origens da actividade turística na Madeira estão 

intimamente ligadas à sua posição geoestratégica, nomeadamente 

devido ao seu porto, paragem obrigatória nas ligações marítimas 

entre a Europa e o Mundo. Ao longo destes séculos alguns marcos 

destacam-se no desenvolvimento desta actividade, sendo que a 

história do turismo na Cidade do Funchal estará sempre 

relacionada com um dos seus ex-líbris, fundado por William Reid 

em 1891, o Hotel Reid’s Palace. Desenhado por Georges Somers 

Clarke, famoso arquitecto do século XIX, o Hotel Reid’s Palace 
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sempre se caracterizou pelas suas vistas soberbas sobre o Oceano 

Atlântico, os seus jardins luxuriantes e sobre a cidade do Funchal. 

Devido ao Reid’s Palace, nestes seus 120 anos de existência que 

agora se comemoram, o Funchal foi visitado por ilustres visitantes 

que imortalizaram esta cidade nas mais luxuosas e exclusivas 

rotas turísticas mundiais. Foram seus hóspedes a Princesa Helena 

Victória, o Poeta Rainer Maria Rilke, o Príncipe Edward, o Príncipe 

Axel da Dinamarca, a Princesa Alexandra, o Príncipe Mohammed 

Ali, Sir Ernst Shaklton, Gago Coutinho, George Bernard Shaw, 

Lloyd George, o Duke of Westminster, Bernard Moisevitch, Dona 

Carmen Pólo de France, o Conde de Barcelona e a Família, o Rei 

Humberto de Itália, o General Fulgencio Batista, a Imperatriz Zita 

da Áustria, Gregory Peck, Sir Winston Churchill, o Conde de 

Harewood, o Conde e a Condessa de Wemyss, Robert Newton, 

Roger Moore, a Rainha Ingrid da Dinamarca, o Príncipe George da 

Dinamarca, o Rei Carlos Gustavo XVI e a Rainha Sylvia da Suécia, 

Gordon Cooper, Dr. Mário Soares, Princesa Stéphanie do Mónaco, 

o Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva e o Príncipe da Arábia 

Saudita e a família. O nível de excelência que o Reid’s Palace tem 

oferecido ao longo da sua história, quer pelos seus actuais 

proprietários, quer por todos os que os antecederam, fazem com 

que cada seu hóspede procure regressar uma vez mais a esta 

Cidade, divulgando-a no Mundo, e contribuindo para a projecção 

internacional do nome da cidade do Funchal como destino turístico 

de excelência e de hospitalidade calorosa. Enquanto ícone da nossa 
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Cidade, o Hotel Reid’s Palace alia a sua arquitectura clássica aos 

níveis de serviço e conforto exigidos pelos mais altos padrões de 

modernidade, a que está associado o elevado nível de 

profissionalismo dos seus Colaboradores que ao longo de 120 anos 

prestaram altos serviços ao Turismo e Hotelaria do Funchal, pela 

imagem que sempre transmitiram a quem nos visita de um povo 

simpático e hospitaleiro. Assim, nos termos do regulamento das 

Medalhas Municipais, delibera a Câmara Municipal do Funchal 

atribuir a Medalha de Mérito Municipal – Ouro, ao Hotel Reid’s 

Palace, nesta importante data festiva que é a comemoração dos 

seus 120 anos de existência”.---------------------------------------------- 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:------------------------------------------------

------ - Parecer Prévio Favorável à Celebração de Contrato de 

Prestação de Serviços de Organização, Concepção, 

Coordenação e Execução da 4ª Conferência Internacional do 

Funchal, de 4 a 5 de Novembro de 2011: A Câmara deliberou, 

por unanimidade, perante o respectivo processo, dar parecer prévio 

favorável ao procedimento para a Prestação de Serviços de 

“Organização, Concepção, Coordenação e Execução de 4ª 

Conferência Internacional do Funchal, de quatro a cinco de 

Novembro de dois mil e onze”.----------------------------------------------

------ - Parecer Prévio Favorável à Celebração de Contrato de 

Prestação de Serviços de Instalação e Migração de Dados 

Geográficos e Funcionalidades Customizadas para a Nova 

Plataforma – Munisigweb 10: - Face ao respectivo processo (refª 
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DPE-184-2011), a Câmara deliberou, por unanimidade, dar 

parecer prévio favorável ao procedimento para a Aquisição de 

Serviços de “Instalação e Migração de Dados Geográficos e 

Funcionalidades Customizadas para a Nova Plataforma – 

Munisigweb 10”.-------------------------------------------------------------- 

------ - Parecer Prévio Favorável à Celebração de Contrato de 

Aquisição de Serviços de Fornecimento de um Cocktail/Jantar 

para 350 pessoas no Teatro Municipal Baltazar Dias, no dia 

17 de Outubro, com exclusão de mesas e cadeiras: -  Perante o 

respectivo processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, dar 

parecer prévio favorável à celebração de contrato de Aquisição de 

Serviços para o “Fornecimento de um Cocktail/Jantar para 

trezentas e cinquenta pessoas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, 

no dia dezassete de Outubro, com exclusão de mesas e cadeiras”.-- 

TRÂNSITO:--------------------------------------------------------------------

------ - Parque de Estacionamento da Praça da Autonomia: - A 

Câmara deliberou, por maioria, com voto contra do PND e 

abstenção da CDU, aprovar o tarifário para o parque de 

estacionamento da Praça da Autonomia, de acordo com a 

informação do Departamento de Trânsito (refª 31/MN/DT/2011) e 

proposto pelo SEP – Sociedade de Exploração de Parques de 

Estacionamento, S.A. (regº 40649/11), atendendo a que a 

Assembleia Legislativa Regional rescinde o contrato de utilização 

do referido parque a partir de um de Outubro.-------------------------- 

--------------------------------ORDEM DO DIA------------------------------ 
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----------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem 

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

1 – PROPOSTA DA VEREAÇÃO:-------------------------------------------

------ - Moção da CDU, contra a pretensão de reduzir o número 

de freguesias e municípios: - Relacionada com o assunto 

epigrafado, foi apresentada, pela CDU, a seguinte Moção:------------

---“Considerando que a Troika estrangeira em conjunto com os 

que, no nosso País, subscreveram o programa de agressão e 

submissão, pretendem impor a redução substancial de autarquias 

(freguesias e municípios); Considerando que o poder democrático, 

indissociável da existência de órgãos próprios eleitos 

democraticamente, com poderes e competências próprias e agindo 

em total autonomia face a outros órgãos e, submissão apenas à 

Constituição, às leis, aos tribunais em sede de aplicação dessas 

mesmas leis e ao povo, é parte da arquitectura do Estado 

Português; Considerando ainda que as autarquias constituem um 

dos pilares da democracia pelo número alargado de cidadãos que 

chama a intervir, como representantes do povo, na gestão da coisa 

pública, pelas oportunidades de participação efectiva dos cidadãos 

em geral nas decisões que lhes interessam, pela forma aberta e 

transparente da sua acção e ainda pelas realizações concretas que 

promove e têm contribuído para a melhoria da salubridade, das 

acessibilidades, dos transportes, do acesso à saúde, à educação, à 

cultura e à prática desportiva; Considerando que o poder local 

democrático e as pessoas territoriais que o integram detém 
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atribuições únicas essenciais ao bem-estar das pessoas, à 

representação e defesa dos interesses populares e à concretização 

da vida em sociedade; Considerando, por fim que é residual o peso 

do poder local nas contas públicas e, em especial, ínfimo o das 

freguesias; Considerando que de há muito que alguns não se 

conformam com o carácter avançado, democrático e progressista 

do poder local e que alguns outros, em particular, de há muito 

consideram as freguesias como algo dispensável e até incómodo; 

Assim, a Câmara Municipal do Funchal delibera: 1 – Manifestar a 

sua convicção de que, pela exiguidade dos recursos públicos que 

lhe são afectos e pela forma contida como são aplicados: 1.1 – As 

autarquias locais têm um importante papel na promoção das 

condições de vida local e na realização de investimento público, 

indispensáveis ao progresso local, no combate às assimetrias 

regionais e, no presente quadro, às acções que contribuam para 

atenuar os efeitos da crise e em particular aos reflexos sociais mais 

negativos que a aplicação do actual programa de ingerência 

externa está a impor aos portugueses; 1.2 – A extinção de 

autarquias que em quase nada contribuirá para reduzir a despesa 

pública, não só acarretará novos e maiores gastos para um pior 

serviço às populações como constituirá um factor de 

empobrecimento da vida democrática local; 2 – Repudiar a 

intenção de extinguir as autarquias existentes, seja pela sua pura 

eliminação seja por recurso a qualquer forma de engenharia 

política, que lhes retire o que têm de essencial, a saber, os seus 
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órgãos democraticamente eleitos, as suas atribuições próprias e a 

parte dos recursos públicos essenciais à sua existência e 

funcionamento nas condições de autonomia previstas na 

Constituição da República”.------------------------------------------------ 

--- - Colocada à votação, foi a proposta rejeitada com votos contra 

do PSD e PND e abstenção do PS e CDS/PP.---------------------------- 

---O Senhor Presidente, sobre a proposta apresentada, disse votar 

contra porque esta reforma administrativa é necessária 

principalmente nas zonas urbanas, até porque as freguesias 

ganham escala. A questão financeira, não é a principal mas sim 

uma questão de eficácia. “Sou de opinião que esta reforma deve ser 

estendida à Administração Central e a outros níveis da 

Administração”.---------------------------------------------------------------

---O Senhor Vereador Luis Vieira Cravo, disse que a abstenção do 

CDS/PP deve-se ao momento não ser o mais oportuno, atendendo 

às eleições que se aproximam, apesar de estarem de acordo com a 

extinção e fusão de algumas freguesias e câmaras municipais.------ 

2 – URBANISMO:-------------------------------------------------------------

------2.1 – Obras Particulares: - Perante o projecto de 

arquitectura/substituição e plano de acessibilidades de uma 

moradia unifamiliar de tipologia T3, localizada no Sitio do Ribeiro 

Seco, freguesia de São Gonçalo, apresentado por Anabela de 

Freitas Chaves (sub-procº 2011000072), a Câmara, deliberou, por 

unanimidade, deferir, nos termos da informação.---------------------- 

------2.2 – Alinhamentos: - A Câmara teve presente o processo de 
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Mário Pereira Inocêncio (procº 36954/11), relacionado com o 

pedido de construção dum muro de suporte necessário ao 

alinhamento previsto para a Estrada Visconde Cacongo, Travessa 

Manuel Alexandre, números vinte cinco e vinte seis, freguesia de 

Santa Maria Maior, onde pretende levar a efeito a construção dum 

prédio, tendo deliberado, por unanimidade, que deverá efectuar a 

escritura de cedência da área em causa.--------------------------------- 

------2.3 – Edifício Várzea Park - Cedência de parcelas de 

terreno: - Em presença do processo da Habitecomad – Habitações 

Económicas da Madeira, Lda., referente à cedência de três parcelas 

de terreno, com a área total de 2195 m2, para o domínio privativo 

do Município, “Edifício Várzea Park” a Câmara, deliberou, por 

unanimidade, aprovar, devendo a cedência ocorrer o mais rápido 

possível, livre de quaisquer Ónus ou Encargos e gratuitamente. ---- 

3 – MERCADOS E FEIRAS:-------------------------------------------------

------ - Atribuição do direito de exploração da Loja número 2 

do Mercado da Penteada: - A Câmara deliberou, por 

unanimidade, adjudicar a concessão do direito de exploração da 

loja número dois do Mercado da Penteada ao concorrente Avelino 

do Rosário de Andrade, pelo valor mensal de € 640,00 (seiscentos e 

quarenta euros), acrescido das despesas de condomínio, nos 

termos do relatório final, e por desistência do concorrente “J. Silva 

& Andrade, Lda”. A presente deliberação revoga a de quatro de 

Agosto de dois mil e onze.--------------------------------------------------- 

4 – DIVERSOS:---------------------------------------------------------------
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------ - Fórum CIVITAS  2011 – “Funchal Statement”: - Foi por 

unanimidade aprovada a proposta/documento denominada 

“Funchal Statement”, a ser apresentada aquando do Fórum 

CIVITAS 2011, que decorrerá no Funchal, nos dias dezassete, 

dezoito e dezanove de Outubro, e que tem por objectivo reforçar 

todos os benefícios que derivam da existência desta rede, bem 

como sintetizar alguns desafios e oportunidades para as cidades 

europeias na realização de mobilidade urbana sustentável.---------- 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente deu por encerrada a reunião às treze horas.------------ 

De tudo para constar se lavrou a presente acta que eu, 

Director do Departamento Administrativo, na qualidade de 

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

 

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

 

 

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