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Reunião da CMF realizada em 30/11 

-----------------------------ACTA NÚMERO 44/2006----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM TRINTA DE NOVEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

SEIS.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------Aos trinta dias do mês de Novembro do ano dois mil e 

seis, nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Concelho e 

Sala de Reuniões, sob a Presidência do Senhor Vereador Dr. Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado e com a presença dos 

Senhores Vereadores  Arqt. Luis Miguel Vilhena de Carvalho, Eng. 

Henrique Miguel Figueiredo da Silva da Costa Neves, Eng. João 

José Nascimento Rodrigues, Dr. Miguel Duarte Alves Freitas, Dra. 

Rubina Maria Branco Leal Vargas, Dr. Artur Alberto Fernandes 

Andrade e Dr. Rui Ricardo Gomes Vieira, reuniu, pelas dez horas, 

a Câmara Municipal, secretariada por Rui Emanuel Sousa Abreu, 

Director do Departamento Administrativo.------------------------------- 

-------Verificado o quórum, o Senhor Vereador que Presidiu 

declarou aberta a reunião.-------------------------------------------------- 

AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estarem presentes os Senhores 

Presidente Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque, Vice-

Presidente Dr. Bruno Miguel Camacho Pereira e Vereador Dr. 

Carlos João Pereira, considerando-se justificadas as respectivas 

faltas.--------------------------------------------------------------------------- 

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



Acta N.º 44/06                                                                                                               Página 2 de 7   

Reunião da CMF realizada em 30/11 

distribuída em minuta aos Senhores Vereadores, foi aprovada por 

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO AO PÚBLICO: - Por ser pública a 

presente reunião, foi aberto o período destinado à intervenção dos 

munícipes.---------------------------------------------------------------------

-----Interveio Manuel Luis Pereira reclamando sobre a utilização da 

água dos jardins no Bairro de Santo Amaro.----------------------------

-----A Câmara inteirou-se da questão colocada, tendo 

encaminhado, para informação, ao serviço respectivo.----------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: Tomando a palavra, o Sr. 

Vereador Artur Andrade, da CDU, referiu-se à obra de ligação do 

Caminho de Viana /Três Paus, na freguesia de Santo António.------

---Questionou, a este propósito, se a obra estava contemplada no 

Orçamento e Plano de Actividades para dois mil e sete, uma vez 

que lhe parecia não estar incluída.----------------------------------------

------Depois este Vereador colocou um outro assunto que tem a ver 

com a Zona Industrial da Ribeira Grande. Disse haver necessidade 

de enquadrar esta Zona  na futura revisão do PDM, bem como a 

melhoria dos seus acessos.------------------------------------------------- 

---No seguimento do mesmo assunto referiu, também, a questão da 

falta de esgotos.--------------------------------------------------------------- 

------ - Relativamente à ultima questão, o Sr. Vereador Costa 

Neves, do PSD, esclareceu que já tem rede de esgotos.----------------

------Continuando na sua intervenção, alertou para os problemas 

do Bairro   de   Santo   Amaro,   no   que   diz respeito às garagens,  
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iluminações  e   insegurança. Considerou   que, a   Câmara deveria 

intervir junto da polícia  quanto à questão da segurança.-------------

------ - Seguiu-se a intervenção da Sra. Vereadora Rubina Leal, do 

PSD, prestando informações relativamente às questões colocadas 

em anteriores reuniões sobre o Conjunto Habitacional das 

Romeiras, na Estrada Comandante Camacho de Freitas. Salientou  

que, já estão a ser estudadas, em conjunto com a I.H.M. e 

Departamento de Trânsito, quanto à passadeira para peões.--------- 

------ - Usando da palavra, o Sr. Vereador Luis Vilhena, do PS, 

começou por referir a sua participação, na passada semana, no 

Congresso dos Arquitectos, realizado em Lisboa, razão pela qual 

não esteve presente na reunião do executivo. Deu conta de várias 

questões colocadas no Congresso, entre as quais, a da valorização 

dos terrenos que são alvo de infra-estruturas públicas, através 

dum plano ou dum arruamento, e que aqui já foi abordado.---------

------Prosseguindo no uso da palavra e em relação à revisão do 

PDM, equacionou a possibilidade de alargar o período de audiência 

de interessados até quinze de Janeiro p.f..-------------------------------

---Relativamente a  este assunto e porque também o Sr. Vereador 

João Rodrigues se pronunciou acerca do mesmo, foi deliberado 

prolongar este período até dezassete de Janeiro de dois mil e sete.-- 

------Por fim, referindo-se à zona da Ajuda/Piornais, fez uma crítica 

pelo facto de estar a surgir uma série de esplanadas “ad hoc”, em 

cima do espaço público, defendendo que é necessário algum rigor 

nos critérios de licenciamento.--------------------------------------------- 
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------ - Respondendo à intervenção anterior, o Sr. Vereador João 

Rodrigues, do PSD, informou que está a ser feito um levantamento 

da zona, exactamente para determinar critérios que, 

essencialmente, têm   a   ver com a ocupação do espaço público e 

qualidade do mobiliário respectivo.---------------------------------------- 

------ - Em seguida foram apreciados os seguintes assuntos, 

submetidos pela Sra. Vereadora do Pelouro, Rubina Leal:------------

------ - Associação Anti-Alcoólica da Madeira – Apoio: - A 

Câmara deliberou, por unanimidade, a pedido da Associação Anti-

Alcoólica da Madeira (regº 47589/06) atribuir, de harmonia com a 

informação da Divisão de Acção Social, um subsídio de € 2.500,00 

(dois mil e quinhentos euros), atendendo ao trabalho social que 

aquela Associação desenvolve com incidência na reabilitação, 

prevenção e divulgação de campanhas contra a dependência do 

álcool.-------------------------------------------------------------------------- 

------ - Centro Cultural e Desportivo Luis de Camões – Apoio: - 

Foi unanimemente deliberado, em presença do pedido 

correspondente e em função da informação da Divisão de Acção 

Social, atribuir ao Centro Cultural e Desportivo Luís de Camões, 

no âmbito do Projecto “Jardins dos Ilhéus – Bairro do Hospital”, 

um subsídio de € 500,00 (quinhentos euros) destinado ao convívio 

de Natal promovido por aquela Instituição.------------------------------ 

------ - Mercados e Feiras: - Por proposta do respectivo serviço 

(refª 498/D.M./06), a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 

o seguinte horário de  funcionamento dos  Mercados Municipais na  
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época de Natal: Mercado dos Lavradores – Dia vinte dois (Sexta-

Feira) – abertura – oito horas, encerramento – vinte horas; Dia 

vinte três (Sábado) – abertura – oito horas, encerramento – duas 

horas; Dia   vinte   quatro   (Domingo)   –   abertura   –   oito horas, 

encerramento – doze horas; Dia vinte cinco (Segunda-Feira) – 

Encerrado; Dia vinte seis (Terça-Feira) – Encerrado; Dia vinte sete 

(Quarta-Feira) – abertura – oito horas, encerramento – vinte horas; 

Dia vinte oito (Quinta-Feira) – abertura – oito horas, encerramento 

– vinte horas; Dia vinte nove (Sexta-Feira) – abertura – oito horas, 

encerramento – vinte horas; Dia trinta (Sábado) – abertura – oito 

horas, encerramento – catorze horas; Dia trinta e um (Domingo) – 

Encerrado; Dia um (Segunda-Feira) – Encerrado; Dia dois (Terça-

feira) – abertura – oito horas, encerramento – vinte horas. Mercado 

da Penteada – Dia vinte dois (Sexta-Feira) – abertura – oito horas, 

encerramento – vinte uma horas; Dia vinte três (Sábado) – abertura 

– oito horas, encerramento – vinte quatro horas; Dia vinte quatro 

(Domingo) – abertura – oito horas, encerramento – doze horas; Dia 

vinte cinco (Segunda-Feira) – Encerrado; Dia vinte seis (Terça-

Feira) – Encerrado; Dia vinte sete (Quarta-Feira) – abertura – oito 

horas, encerramento – vinte horas; Dia vinte oito (Quinta-Feira) – 

abertura – oito horas, encerramento – vinte horas; Dia vinte nove 

(Sexta-Feira) – abertura – oito horas – encerramento – vinte uma 

horas; Dia trinta (Sábado) – abertura – oito horas, encerramento – 

vinte horas; Dia trinta e um (Domingo) – abertura – oito horas, 

encerramento – treze  horas; Dia  um (Segunda-Feira) – Encerrado;  



Acta N.º 44/06                                                                                                               Página 6 de 7   

Reunião da CMF realizada em 30/11 

Dia dois (Terça-Feira) – abertura – oito horas, encerramento – vinte 

horas.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – PESSOAL:-----------------------------------------------------------------

------1.1 – Participação: - Relativamente à participação do 

Departamento de Parque de Máquinas e Viaturas (refª 

400/DME/2006), sobre o acidente de viação ocorrido com uma 

viatura municipal (66-74-MJ), conduzida pelo funcionário Danilo 

da Silva Santos, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder a 

inquérito, sendo nomeado inquiridor o funcionário Osvaldo Lucas.- 

2 – PARQUES DE ESTACIONAMENTO:----------------------------------

------- - Parque de Estacionamento coberto, localizado junto ao 

Complexo Balnear do Lido: - Foi aprovado, por maioria, com a 

abstenção do PS, o Auto de Vistoria e de Recepção do Parque de 

Estacionamento coberto, localizado junto ao Complexo Balnear do 

Lido, realizado conjuntamente pelos técnicos municipais e o 

representante da Administração do Lido Sol II – Distribuição de 

Produtos Alimentares.-------------------------------------------------------

------- - Foi igualmente aprovado, por maioria, com a abstenção do 

PS, o Auto de Cessão do Parque de Estacionamento coberto, 

localizado junto ao Complexo Balnear do Lido, à Frente 

MarFunchal – Gestão e Exploração de Espaços Públicos, E.M..------ 

3 – URBANISMO:------------------------------------------------------------- 
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-------3.1 – Obras Particulares: - Presente projecto de ampliação 

de uma moradia unifamiliar, apresentado por Humberto Mendes 

Neves (procº 43850/2006), localizada no Beco do Joc, número 

quinze, freguesia   de   São Pedro, tendo   a Câmara deliberado, por 

unanimidade, aprovar nos termos da informação da Divisão de 

Gestão Urbanística (refª DU-217).-----------------------------------------

------- - Foi unanimemente deliberado, a pedido de José Francisco 

Correia Bettencourt (procº 49378/06), aprovar nos termos da 

informação da Divisão de Gestão Urbanística (refª OAF-150/06), o 

pedido de revalidação do despacho relativo ao projecto de 

ampliação de uma moradia unifamiliar, situada no Caminho da 

Lombada, São Martinho.---------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Vereador que Presidiu deu por encerrada a reunião pelas doze 

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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