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-----------------------------ACTA NÚMERO 34/2007----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM QUATRO DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL E 

SETE.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Aos quatro dias do mês de Outubro do ano dois mil e sete, 

nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Concelho e Sala de 

Reuniões, sob a Presidência do Senhor Presidente Dr. Miguel Filipe 

Machado de Albuquerque e com a presença dos Senhores Vice-

Presidente  Dr. Bruno Miguel Camacho Pereira e Vereadores Dr. 

Pedro Miguel Amaro Bettencourt Calado, Arq. Luis Miguel Vilhena 

de Carvalho, 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 

Filomena Fátima Marcos Pita de Fernandes, Directora do 

Departamento Jurídico.----------------------------------------------------- 

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

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

AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estarem presentes os Senhores 

Vereadores Dr. Carlos João Pereira e Eng. Henrique Miguel 

Figueiredo da Silva Costa Neves, 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 
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distribuída em minuta aos Senhores Vereadores, foi aprovada por 

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

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

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

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

1 – URBANISMO:-------------------------------------------------------------

------ - 1.1 -  Loteamentos e/ou Condicionamentos: - A pedido de 

Jaime Ferreira (procº 42274/07), a Câmara deliberou, por 

unanimidade, deferir a rectificação do alvará de loteamento 

número doze/dois mil e sete, relativo ao prédio sito no Palheiro 

Ferreiro, freguesia de São Gonçalo.---------------------------------------

------ - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração 

dos condicionamentos do lote três do alvará de loteamento número 

cento e oito/mil novecentos e noventa e sete, respeitante ao prédio 

situado no Livramento, freguesia do Monte, requerida por José 

Teixeira Mendonça (procº 34166/07).------------------------------------ 

------ -  1.2 -  Obras Particulares: - Em presença do projecto de 

arquitectura dum conjunto de habitação colectiva, apresentado por 

Maria Cecília Anastácia Vaz (procº S/24037/07), localizado na Rua 

Estados Unidos da América, freguesia de São Martinho, a Câmara 

deliberou, por maioria, com votos contra dos Vereadores do PS, 

aprovar, devendo cumprir com o Regulamento de Segurança contra 

Incêndios.----------------------------------------------------------------------

------Declaração de Voto do PS: - Entendemos que a solução 

proposta não assegura a concretização de um arruamento previsto 
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no Estatuto Urbanístico para a zona, a Norte da propriedade. 

Mesmo que a execução não esteja prevista para breve, deveria a 

Câmara assegurar que no futuro tal pudesse vir a acontecer. A 

solução arquitectónica com o acesso ao estacionamento pelas 

traseiras do edifício impossibilita a solução prevista do 

arruamento. Cientes que o Estudo referenciado não constitui um 

elemento legal, haveria ainda assim de se prever um acesso lógico e 

racional aos terrenos a Norte que obviamente, no seu conjunto 

merecem ser objecto de uma reestruturação urbanística. Por outro 

lado a solução funcional dos acessos verticais parece-nos não 

cumprir o regulamento contra incêndios assim como o acesso à 

garagem.----------------------------------------------------------------------- 

------ - Perante o pedido formulado por Maria Isabel Gomes Santos 

Mota (procº 41965/07) e em função da informação do 

Departamento de Urbanismo, a  Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a isenção das taxas relativas às obras de 

remodelação e ampliação do prédio, que será comparticipado pelo 

RECRIA, localizado à Rua de Santa Maria número cento e oitenta, 

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

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

participar na discussão e votação dos assuntos que fazem parte do 

ponto seguinte (Pessoal).---------------------------------------------------- 

2 – PESSOAL:-----------------------------------------------------------------

------ - 2.1 - Processos de Inquérito: - Foi deliberado, por 

unanimidade, arquivar o processo de inquérito (nº 08/2007), 
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relativo ao acidente de viação com a viatura municipal Mitsubischi 

(03-04-HN), em que esteve envolvido o funcionário José Carlos 

Ribeiro, Motorista de Pesados.---------------------------------------------

------ - Foi unanimemente deliberado converter em processo 

disciplinar o processo de inquérito (nº 14/2007), relativo à 

participação de funcionários do Parque de Santa Catarina contra o 

funcionário Moisés Xavier Correia, Pedreiro Principal, a exercer 

funções no Departamento de Obras Públicas.---------------------------

------ - 2.2 - Processos Disciplinares: - Mediante escrutínio 

secreto, a Câmara deliberou, por unanimidade, face ao respectivo 

processo disciplinar (nº 17/2007), aplicar ao funcionário Horácio 

Teixeira dos Santos, Jardineiro, a exercer funções na Divisão de 

Parques, Jardins e Cemitérios, a pena de 30 (trinta) dias de 

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

------ - Perante o processo disciplinar instaurado ao funcionário 

Gilberto Silva Freitas (proc ºs. 8 e 12/2007), Leitor Cobrador de 

Consumos, a exercer funções no Departamento de Água e 

Saneamento Básico, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

mediante escrutínio secreto, aplicar a pena de demissão nos 

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

------ - Face ao processo disciplinar instaurado ao funcionário 

Emanuel Oliveira de Freitas (procºs. 07 e 11/2007), Fiscal 

Municipal de 1ª classe, a exercer funções na Divisão de 

Fiscalização Municipal, a Câmara, por escrutínio secreto, 

deliberou, por unanimidade, aplicar a pena de um ano de 
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inactividade, devendo ainda o arguido proceder ao pagamento da 

importância de €1.190,00 (mil cento e noventa euros) obtidos 

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

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

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

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

Directora do Departamento Jurídico, na qualidade de Secretária, a 

redigi e subscrevo.----------------------------------------------------------- 
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