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-----------------------------ACTA NÚMERO 46/2007----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM VINTE SETE DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL 

E SETE.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Sala de Reuniões, reuniu a Câmara Municipal do Funchal, pelas 

dez horas, sob a Presidência do Senhor Vice-Presidente Dr. Bruno 

Miguel Camacho Pereira e com a presença dos Senhores 

Vereadores 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, Dr. Rui Ricardo Gomes Vieira e Dra. Maria Isabel Ferreira 

Coelho de Sena Lino. Presente a secretariar o Dr. 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 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 
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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: -------------------------------

------ - José Gerardo de Andrade – exposição sobre obras 

executadas pelo vizinho (procº 35165/07);-------------------------------

------ - Alivar Jesus Camacho Dantas – pedido de esclarecimentos 

sobre o processo referente ao destaque duma parcela de terreno 

situado ao Caminho de São Martinho (procº 37766/07);--------------

------ - Cláudia Cristina Mendonça Monteiro Gouveia – exposição 

sobre obras efectuadas no Sitio da Casa Branca – Escadas do 

Feijão, freguesia do Monte (procº 37299/07);---------------------------

------ - Carla Daniela Gois Caldeira de Abreu – exposição sobre a 

falta de resposta à reclamação apresentada sobre os ruídos 

provenientes de um estabelecimento situado ao Edifício Vila 

Palmeira, freguesia de Santo António (procº 4230/2007);-------------

------ -  Maria Gorete Ferreira de Andrade – reclamação contra a 

construção de uma moradia na Estrada da Boa Nova, freguesia de 

Santa Maria Maior (procº 53015/2007).---------------------------------- 

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

esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os diversos serviços 

as situações que necessitava informação.-------------------------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - O Sr. Vereador da CDU, Artur 
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Andrade, iniciou este período colocando uma questão referente ao 

encerramento das lojas na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no dia vinte 

e três de Dezembro, às dezoito horas.-------------------------------------

------ - Respondendo, a Sra. Vereadora do PSD, Rubina Leal disse 

que o horário de encerramento de Natal, aprovado em reunião de 

Câmara, determinava isso. Acrescentou, no entanto, que foi dada 

oportunidade aos comerciantes dessa rua que se quisessem 

proceder à abertura para além deste horário estipulado, poderiam 

fazê-lo.------------------------------------------------------------------------- 

------ - Intervindo, o Sr. Vereador Ricardo Vieira, do CDS/PP, 

perguntou qual o tipo de festa de fim de ano que se realizará no 

Mercado dos Lavradores.----------------------------------------------------

----- - Sobre este assunto, a Sra. Vereadora Rubina Leal, do PSD, 

esclareceu que houve um pedido duma empresa, que pagará uma 

taxa pela ocupação da praça do peixe, onde se desenrolará a 

referida festa.----------------------------------------------------------------- 

Assuntos Diversos: - Foram apreciados e votados os assuntos 

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

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

------ - Loteamento: - A pedido de NIVEL MAIS, Ldª (procº 

48471/07, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, nos 

termos da informação da Divisão de Gestão Urbanística (refª OAF-

376/07), a alteração ao loteamento (nº 39/94, lotes 3 e 4) relativo 

ao terreno situado nas Madalenas, freguesia de Santo António.-----

------ - Obras Particulares: - A Câmara deliberou, com abstenção 
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dos Vereadores do PS, CDU e CDS/PP, aprovar o projecto de 

alteração apresentado por Graça Maria dos Reis Pereira (procº 

15253/07), referente à moradia geminada sita à Rua Dr. António 

Sales Caldeira, lote três, freguesia de São Martinho.------------------- 

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

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

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

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

------1.1 – Obras Particulares:-------------------------------------------

------ - (O processo agendado sob o número 409 – CUBO VIVO, 

Empreendimentos Imobiliários, Lda. (procº 17538/07), foi 

retirado).-----------------------------------------------------------------------

------ - Em presença do processo de Freitas, Pinto e Silva, Ldª 

(procº 43701/07) respeitante ao licenciamento de moradias em 

banda denominadas “Núcleo Residencial Pedra Mole”, a levar a 

efeito no Beco da Pedra Mole, Sitio da Ajuda – Casa Branca, 

freguesia de São Martinho, a Câmara deliberou, aprovar, com 

abstenção dos Vereadores do PS e CDU, devendo ceder a área de 

arruamento ao Domínio Público Municipal.----------------------------- 

------ - Acompanhada do respectivo processo, a Câmara teve 

presente uma exposição de Paulo David Abreu Andrade (procº 

28619/07) na qualidade de técnico responsável pelo projecto de  

licenciamento de uma moradia unifamiliar a levar a efeito na Rua 

Vales das Neves, Sitio das Neves, freguesia de São Gonçalo, 

pertencente a Jorge Manuel de Aragão Barros Júlio Mestre, tendo  
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deliberado, por unanimidade, indeferir, devendo cumprir com os 

parâmetros do alvará de loteamento.------------------------------------- 

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

------2.1 – Participações: - Perante a participação do 

Departamento de Protecção Civil e Bombeiros (refª I-6408/07), 

contra o funcionário Carlos Manuel Gouveia Martins (nº 7468), por 

faltas injustificadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

instaurar processo disciplinar, sendo nomeado instrutor o 

funcionário Osvaldo Lucas.-------------------------------------------------

------ - Face à participação do Departamento de Ambiente (refª 

3216/DA/2007), contra o funcionário José Paulo Silva Faria (nº 

6378), com a categoria de Cantoneiro de Limpeza, por faltas 

injustificadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, instaurar 

processo disciplinar, nomeando instrutor o funcionário Osvaldo 

Lucas.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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