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Reunião da CMF realizada em 28/12 

-----------------------------ACTA NÚMERO 47/2006----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM VINTE OITO DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL 

E SEIS.------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano dois mil 

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

Sala de Reuniões, sob a Presidência do Senhor Vice-Presidente Dr. 

Bruno Miguel Camacho Pereira e com a presença dos Senhores  

Vereadores Dr. Carlos João Pereira, Dr. Pedro Miguel Amaro de 

Bettencourt Calado, 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 Vice-Presidente declarou 

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

AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estarem presentes os Senhores 

Presidente Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque e o Vereador 

Arqt. Luis Miguel Vilhena de Carvalho, 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 

distribuída em minuta aos  Senhores  Vereadores, foi aprovada por  
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unanimidade.----------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO AO PÚBLICO: - Por ser pública a 

presente reunião, foi aberto o período destinado à intervenção dos 

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

-----Interveio Juan Alberto Figueira Silva sobre o projecto de 

construção de uma habitação colectiva (procº 17983/06), em nome 

de Meukanto.-----------------------------------------------------------------

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

encaminhado para o Sr. Vereador João Rodrigues que apresentará 

uma solução.------------------------------------------------------------------ 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - O Sr. Vereador do PS, Carlos 

Pereira, iniciou este período pedindo que fosse incluído na agenda 

da primeira reunião de Janeiro p.f., os apoios a conceder aos 

Vereadores da oposição.-----------------------------------------------------

------Continuando a sua intervenção, disse ainda este Vereador 

estar preocupado, na qualidade de cidadão e morador, com as 

obras que estão sendo efectuadas no Estádio do Nacional, na 

Choupana, achando que as mesmas não estão a cumprir o 

regulamentado, ou se estão apresentam um impacto paisagístico 

inqualificável. Assim, neste sentido, solicitou uma intervenção da 

C.M.F.-------------------------------------------------------------------------- 

------ - Intervindo, o Sr. Vereador da CDU, Artur Andrade, disse 

concordar com a inquietação manifestada pelo Sr. Vereador do PS, 

e que este assunto, já tinha sido objecto de uma intervenção 

pública no local por parte da CDU.---------------------------------------- 
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------ - O Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, referiu que qualquer 

obra   de  grande dimensão, antes dos acabamentos finais, provoca 

alguns impactos, nomeadamente   as   gruas,   etc. Por  outro lado, 

trata-se de um investimento importante, com um conjunto de 

campos, sobretudo para as camadas jovens, o que também 

interessa à cidade e ao Concelho.-----------------------------------------

----- - Concluindo, o Sr. Vereador do PS, Carlos Pereira, disse que, 

teria todo o interesse em conhecer melhor o processo ou projecto 

do site da Câmara – Madeira Digital. (Ficou acertado combinar 

uma data para uma apresentação do projecto.)------------------------- 

-------Foram apreciados e votados os assuntos que, pela sua 

urgência, não foram incluídos na Ordem do Dia, ordenados, em 

forma de deliberação, como se indica:------------------------------------ 

ACTUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS DE URBANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO PARA 2007: - Em cumprimento do Regulamento 

Municipal e Tabela de Taxas de Urbanização e Edificação, 

publicado no Diário da República – apêndice número cento e vinte 

sete – II Série, número duzentos e vinte, de vinte três de Setembro 

de dois mil e dois, artigo quarenta e cinco, Capítulo X, as taxas 

previstas no regulamento e respectiva tabela serão actualizadas 

anualmente “por aplicação, Índice de Preços ao Consumidor, sem 

habitação”. De acordo com os dados do Instituto Nacional de 

Estatística o Índice de Preços ao Consumidor – variação média dos 

últimos doze meses, foi de  três ponto um por cento (3.1%). Assim, 

e   por    proposta   do    Departamento    de  Urbanismo, a Câmara  
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deliberou, por unanimidade, aprovar   a   actualização da tabela de 

taxas de Urbanização   e   Edificação    para dois mil e sete, em três 

ponto um por cento (3.1%).------------------------------------------------- 

URBANISMO:-----------------------------------------------------------------

------ - Obras Particulares: - Perante os elementos apresentados 

por T.I.S. – Investimentos Imobiliários, Limitada (procº 39511/06), 

respeitantes à  construção de um edifício de habitação colectiva e 

comércio a levar a efeito à Rua do Til, número trinta, freguesia do 

Imaculado Coração de Maria, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar, nos termos da informação da Divisão de 

Gestão Urbanística 02 (Arqtº Luis Febrer, datada de 06/11/06).---- 

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

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

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

1 – PLANEAMENTO:---------------------------------------------------------

----1.1 – PLANOS:------------------------------------------------------------

------ - Plano de Urbanização do Infante – Anulação de 

deliberação: - A Câmara, em função do proposto na informação do 

Departamento de Planeamento Estratégico (refª DPE-508-2006), 

deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos 

descritos na mesma, anular a deliberação de discussão pública do 

Plano de Urbanização do Infante, tomada na reunião de trinta e 

um/Agosto/dois mil e seis.-------------------------------------------------

------Plano de Urbanização do Infante – Discussão Pública: - 

Em presença do novo projecto do Plano de Urbanização do Infante,  
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submetido   pelo  Departamento  de   Planeamento Estratégico (refª 

DPE-509-2006), a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 

dos números quatro e cinco do artigo setenta e sete do Decreto-Lei 

número trezentos  e oitenta/noventa e nove, de vinte 

dois/Setembro, alterado pelo Decreto-Lei número trezentos e 

dez/dois mil e três, de dez/Dezembro, proceder à abertura do 

período de discussão pública.----------------------------------------------

------ - Plano de Pormenor do Ribeiro de São Martinho – 

Discussão Pública: - Foi unanimemente deliberado, nos termos 

dos números quatro e cinco do artigo setenta e sete do Decreto-Lei 

número trezentos e oitenta/noventa e nove, de vinte 

dois/Setembro, alterado pelo Decreto-Lei número trezentos e 

dez/dois mil e três, de dez/Dezembro, proceder à abertura do 

período de discussão pública do Plano de Pormenor do Ribeiro de 

São Martinho, conforme proposto pelo Departamento de 

Planeamento Estratégico (refª DPE-510-2006).-------------------------- 

2 – SANEAMENTO BÁSICO:-----------------------------------------------

------ - Implementação do sistema de telegestão das redes de 

abastecimento de água – Adjudicação: - A Câmara deliberou, 

por unanimidade, adjudicar o fornecimento da “Implementação do 

Sistema de Telegestão das Redes de Abastecimento de Água”, à 

Firma TECNILAB PORTUGAL, S.A., pelo valor de € 831.768,35 

(oitocentos e trinta um mil setecentos e sessenta e oito euros e 

trinta e cinco cêntimos) acrescido do IVA à taxa em vigor, pelo 

prazo de execução de oito (08) meses, nos termos do relatório final.  
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Mais deliberou, aprovar   a    minuta   do contrato a celebrar com o 

adjudicatário.-----------------------------------------------------------------

3 – COMPLEXOS BALNEARES:--------------------------------------------

------ - Concessão   do    uso    privativo    do    domínio público 

marítimo dos Complexos Balneares – aprovação das minutas 

dos contratos: - De acordo com a informação do Departamento de 

Concursos e Notariado (refª 82/D.C.N./2006), a Câmara deliberou, 

com a abstenção do CDS/PP e CDU, aprovar as minutas dos 

contratos de concessão de uso privativo do domínio público 

marítimo dos Complexos Balneares das Poças do Governador, 

Barreirinha, Lido e Poças do Gomes, respectivamente.---------------- 

------Declaração de Voto do CDS/PP: O Vereador do CDS/PP, 

absteve-se por entender que o contrato está assente em várias 

permissas que não merecem apoio: o domínio público marítimo é 

do Estado e não da Região, a utilização das zonas balneares 

geridas pela CMF ou por sub - concessionários, não é privativa 

mas pública e não pode admitir-se qualquer pagamento de taxas 

por essa utilização.---------------------------------------------------------- 

4 – URBANISMO:-------------------------------------------------------------

------4.1 – Obras Particulares: - A Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar, nos termos da informação da Divisão de 

Gestão Urbanística 02 (Arqtº Luis Febrer, datada de 06/12/06), o 

projecto de  licenciamento de um edifício a levar a efeito na Rua 

Cónego Urbino José Lobo de Matos – Entrada dos Colonos, Pena, 

freguesia   de  Santa Luzia,    de P.L.G. –   Construções Unipessoal,  
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Limitada (procº 48640/06).-------------------------------------------------

------4.2 – Loteamentos: - Foi deliberado, por unanimidade, 

aprovar o projecto de loteamento para o prédio situado à Rua da 

Levada de Santa Luzia – Vale Formoso, freguesia de Santa Luzia, 

apresentado por TRIGU – Investimentos Imobiliários, Limitada 

(procº 40177/06), nos termos da informação do Departamento de 

Urbanismo (Arqt. Lino Paixão).--------------------------------------------- 

------ - Relativamente ao projecto de alterações ao alvará de 

loteamento   número 15/2005, requerido   por  Brazão & Ascenção, 

Limitada (procº 53368/06), localizado no Caminho das Quebradas, 

freguesia de São Martinho, a Câmara  deliberou, por unanimidade, 

aprovar nos termos da informação do Departamento de Urbanismo 

(refª RC-308-258-06).-------------------------------------------------------- 

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

------5.1 – Processo de Inquérito: - Foi deliberado, por 

unanimidade, arquivar o processo de inquérito (nº 28/2006), 

relativo a um acidente de viação ocorrido com a viatura camarária 

(auto-varredoura), matrícula 39-75-XA, conduzida por Joel 

Augusto da Silva Abreu.-----------------------------------------------------

----O Sr. Vereador da CDU, Artur Andrade, declarou-se impedido 

de discutir e votar os assuntos referentes ao ponto seguinte 

(processos disciplinares).----------------------------------------------------

------5.2 – Processos Disciplinares: - Mediante escrutínio secreto, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, em função dos respectivos 

processos   disciplinares,        aplicar    aos    funcionários    abaixo  
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referenciados, as penas que para cada um se  indica,  nos termos e 

fundamentos dos relatórios finais:----------------------------------------

------Paulo Sérgio Freitas Abreu, Leitor Cobrador de Consumos a 

exercer funções no Departamento de Água e Saneamento Básico 

(procº 21/2006): - Aplique-se a pena de vinte (20) dias de 

suspensão, suspensa por dois anos.--------------------------------------

------José Rafael Nóbrega Andrade, Bombeiro de 3ª classe a exercer 

funções no Departamento de Protecção Civil e Bombeiros (procº 

29/2006): - Aplique-se a pena de repreensão escrita.------------------

------João Baptista Moreira, Cantoneiro de Limpeza a exercer 

funções no Departamento de  Ambiente (procº 30/2006): - Aplique-

se a pena de inactividade por um (1) ano, suspensa por um ano.----

------Miguel Alberto Silva Moniz, Encarregado de Parque de 

Máquinas e Viaturas a exercer funções no Departamento de 

Ciência (procº 31/2006): - Aplique-se a pena de inactividade por 

um (1) ano, suspensa por dois anos.-------------------------------------- 

6 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÃO: - A Câmara 

deliberou, por unanimidade, autorizar, com base na informação do 

Departamento de Água e Saneamento Básico (refª DASB/264), o 

pagamento da indemnização solicitada por Lúcia Carolina Freitas 

de Caíres, no valor de € 53,44 (cinquenta e três euros e quarenta e 

quatro cêntimos), relativa às despesas efectuadas aquando dos 

ferimentos sofridos pela queda numa sarjeta danificada na Rua da 

Alegria.-------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice- 
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Presidente deu por encerrada a reunião pelas 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.------------------------------------------- 

 

 

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

 

 

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


