
Acta N.º 38 /11                                                                                                             Página 1 de 8   
Reunião da CMF realizada em 27/10 

-----------------------------ACTA NÚMERO 38/2011----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA, E PÚBLICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DO 

FUNCHAL, REALIZADA EM VINTE E SETE DE OUTUBRO DO 

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

----------Aos vinte e sete dias do mês de Outubro 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 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. 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 Vice-Presidente declarou aberta a 

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

AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estar presente o Senhor Presidente 

Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque.-----------------------------
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-------------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 

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 Otília de Castro Ferreira – exposição sobre a não 

continuação das obras de execução de acessos na Rua Padre Abel -  

Lombo dos Aguiares, freguesia de Santo António, por baixo da Cota 

500 (continuidade da rua e pavimentação);------------------------------ 

--- - Cátia Carina Castro Cró – pedido de alargamento da Vereda do 

Caires, freguesia de Santo António;---------------------------------------

--- - Homero Sousa – reclamação contra os ruídos provenientes do 

Restaurante “Venda da Donna Maria”, sito à Rua de Santa Maria, 

quarenta e cinco, freguesia de Santa Maria Maior (Of. 

20033/2011);-----------------------------------------------------------------

--- - Ana Luísa Freitas Spínola – pedido de habitação social;---------

--- - Teresa Pimenta de Freitas – reclamação contra vizinha por 

obras efectuadas no prédio situado ao Caminho da Casa Velha, 

oitenta e quatro-D, freguesia de Santa Maria Maior (procº 

51949/2010):-----------------------------------------------------------------

--- - José Pedro Andrade de Lagos – exposição sobre o perigo de 
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ruína duma parede na Estrada da Camacha, número cento e 

sessenta e quatro, freguesia de São Gonçalo (procº 43528/2011);---

--- - Jaime Abreu – exposição relacionada com a construção dum 

muro na Rua do Pico das Romeiras, freguesia de Santo António 

(procº 39210/2009);---------------------------------------------------------

--- - Maria Sofia Rocha Jesus – exposição sobre erro de áreas na 

licença de utilização número duzentos e oitenta e quatro/dois mil e 

três e propriedade horizontal, referente ao Edifício Solar do Pilar, 

numero cinco-B, freguesia de Santo António (procº 10049/2010);--

--- - Maria Gilberta Teixeira Lopes Gomes – reclamação contra a 

execução de obras, sem autorização do co-proprietário, no prédio 

situado à Vereda da Levada das Romeiras, número quarenta e sete, 

freguesia de Santo António (procº 45135/2011);------------------------

--- - Maria Cândida Jesus Domingos Ramos – pedido de 

notificação,  por parte da Câmara, ao proprietário do terreno cujas 

terras desabaram sobre a sua moradia, localizada no Caminho 

Novo das Courelas, vinte e cinco, freguesia de Santo António (procº 

14788/2010);-----------------------------------------------------------------

--- - José Eleutério Soares Faria – exposição sobre o deslizamento 

de terras à Estrada do Curral dos Romeiros, número vinte e um, 

Freguesia de Santa Maria Maior (incumprimento de mandado de 

notificação) (procº 40666/2011);------------------------------------------ 

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

esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os diversos serviços 

as situações que necessitavam informação.-----------------------------
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INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - A Senhora Vereadora do PSD, 

Rubina Leal, pediu a palavra para abordar uma situação que tem a 

ver com a reunião camarária do próximo dia três de Novembro, que 

irá decorrer no Mercado dos Lavradores. Nesse sentido, alertou 

para o facto da CDU estar a distribuir panfletos, apelando às 

pessoas a participarem nessa reunião, quando a mesma não é 

pública.------------------------------------------------------------------------

------ - O Senhor Vereador Rui Caetano, do PS, a propósito, disse 

que, no caso de se tratar duma manifestação da CDU não 

participará nessa reunião.--------------------------------------------------

------ - Por sua vez, o Senhor Vereador Luis Vieira Cravo, afirmou  

que o CDS/PP  irá comparecer, reservando, contudo, a sua posição 

perante os factos que dela  resultar.-------------------------------------- 

Assuntos Diversos: - Foi apreciado e votado o assunto seguinte, 

que não foi incluído na Ordem do Dia.----------------------------------- 

MODIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE ACTUAÇÃO (ZONAS) DO 

SERVIÇO DE GUARDA-NOCTURNO: - Foi aprovada, por 

unanimidade, a seguinte deliberação:------------------------------------

---“Considerando que: a) O nº 1, do artigo 3º, do Regulamento do 

Licenciamento e Fiscalização da Actividade de Guarda-Nocturno no 

Município do Funchal, comina que a modificação das áreas de 

actuação do serviço de guarda-nocturno é da competência da 

Câmara Municipal, mediante audição prévia do Comando Regional 

da Polícia de Segurança Pública e das Juntas de Freguesia das 

competentes circunscrições administrativas; b) A avaliação positiva 
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desta Câmara sobre a actividade desenvolvida pelos Guardas-

Nocturnos ao longo destes meses e as solicitações de alargamento 

das zonas feitas pelos munícipes à própria autarquia, quer aos 

próprios Guardas; c) Foram auscultadas as Juntas de Freguesia 

das áreas onde se pretende implementar o serviço de guarda-

nocturno, assim como o Comando Regional da Policia de 

Segurança Pública. A Câmara Municipal delibera, ao abrigo do nº 

1, do artigo 3º, do Regulamento do Licenciamento e Fiscalização da 

Actividade de Guarda-Nocturno no Município do Funchal, 

modificar as áreas de actuação (zonas) do serviço de Guardas-

Nocturnos, melhor identificados nas plantas em anexo, que fazem 

parte integrante da presente deliberação, sumariamente abaixo 

descritas:---------------------------------------------------------------------- 

Área de actuação (Zona) 1 – Freguesias abrangidas: Sé, Santa 

Maria Maior, Santa Luzia, Imaculado Coração de Maria e São 

Roque – Anexo (Planta) e delimitação: 1 – Cor Azul; Área de 

actuação (Zona) 2 – Freguesia abrangidas: Sé e São Pedro – 

Anexo (Planta) e delimitação: 2 – Cor Amarela; Área de actuação 

(Zona) 3 – Freguesias abrangidas: São Martinho – Anexo (Planta) 

e delimitação: 3 – Cor Verde; Área de actuação (Zona) 4 – 

Freguesias abrangidas: Santo António, São Roque e São Pedro – 

Anexo (Planta) e delimitação: 4 – Cor Amarela Escura”----------------- 

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

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

do dia e pela sequência nela prevista:------------------------------------
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1 – PROPOSTAS DA VEREAÇÃO:-----------------------------------------

------ - Moção pelas políticas intermunicipais: - (A proposta 

submetida pelo PS, agendada sob o número 280 foi retirada, sendo 

a sua discussão adiada para a próxima reunião).----------------------- 

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

------2.1 – Loteamentos: - Perante o pedido de nulidade do 

loteamento número quarenta e três/setenta e oito, localizado na 

Rua da Pedra Sina, freguesia de Santa Maria Maior, formulado por 

Eduardo Luis Mendes (procº 15606/10), a Câmara, conforme 

proposto na informação da Divisão de Assessoria do Departamento 

de Urbanismo, deliberou por maioria, com voto contra do PND, 

declarar o mesmo extinto, nos termos do artigo cento e doze do 

CPA (Código de Procedimento Administrativo), atendendo a que 

não existe correspondência entre a operação do loteamento e as 

parcelas desanexadas do prédio-------------------------------------------

------ - Presente requerimento de João Pedro Talhinhas Teixeira e 

outro (procº 42480/10 – sub-procº 2008002008), solicitando a 

revalidação da deliberação de quatro/Junho/dois mil e nove, 

respeitante ao projecto de alteração do loteamento número oitenta 

e quatro/setenta e seis e pagamento em prestações da respectiva 

taxa, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, deferir, 

devendo ceder a área necessária ao cumprimento dos 

alinhamentos.----------------------------------------------------------------- 

3 – TAXAS E LICENÇAS:---------------------------------------------------

------ - Pagamento em Prestações: - A pedido de Jorge Pestana &  
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Aguiar, Lda. (procº 32485/11), a Câmara deliberou, por 

unanimidade, em função da informação do Departamento 

Financeiro (I - 2011/7811), deferir o pedido de pagamento em 

prestações (12) da dívida de taxas de publicidade e ocupação da via 

pública.------------------------------------------------------------------------

------ - Perante o pedido de Luis Pereira Pestana Santos (procº 

43920/11), a Câmara deliberou, por unanimidade, com base na 

informação do Departamento Financeiro (I – 2011/7916), deferir o 

pagamento em prestações (24) da dívida de taxas de venda 

ambulante.-------------------------------------------------------------------- 

4 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA: - Em face do respectivo 

processo (procº 39665/11 e I – 7842/11), a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a indemnização solicitada por José Elmano 

Sousa & Filhos, Lda., relativa aos danos causados na sua viatura 

(Táxi 31-05-MD), devido à queda dum ramo de plátano sobre a 

mesma, na Rua da Casa da Luz.------------------------------------------- 

5 – PESSOAL:-----------------------------------------------------------------

------5.1 – Processo de Inquérito: Em presença do Processo de 

Inquérito (nº 03/2010) sobre indícios de apropriação indevida das 

cobranças no Serviço de Cemitérios, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, converter o mesmo em processos disciplinares aos 

funcionários Maria Lúcia Gama Silva (Coordenadora Técnica), Rita 

Fátima Moniz Robison Nóbrega (Assistente Técnica), João Pedro 

Freitas Vasconcelos (Assistente Operacional) e Elda Maria 

Nascimento António Reis (Assistente Operacional).---------------------
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------5.2 – Processo Disciplinar – Aplicação de Pena: - Perante o 

processo disciplinar (nº 07 e 08/2011), instaurado a Maria José 

Câmara Ferreira, Assistente Técnica (Assistente Administrativo), a 

exercer funções na Secção de Execuções Fiscais do Departamento 

Jurídico, por falta de zelo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

mediante escrutínio secreto, aplicar a pena de repreensão escrita, 

nos termos e com os fundamentos do relatório final.-------------------

---O Senhor Vereador Artur Andrade, da CDU, não esteve presente 

durante a discussão e votação dos processos de Inquérito e 

Disciplinar que antecedem.------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-

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

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

NOTA: Acta publicada nos locais de estilo através do Edital nº 342/11 

 


