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-----------------------------ACTA NÚMERO 4/2008------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM VINTE QUATRO DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL 

E OITO.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Aos vinte quatro dias do mês de Janeiro do ano dois mil e 

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

Sala de Reuniões, reuniu a Câmara Municipal, pelas dez horas, 

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 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, Dra. Maria Isabel 

Ferreira Coelho de Sena Lino e Dr. Quinídio Major Pinto Correia. 

Presente a secretariar o Dr. Rui Emanuel Sousa Abreu, Director do 

Departamento Administrativo.---------------------------------------------

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

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

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

Dr. Rui Ricardo Gomes Vieira, considerando-se justificada a 

respectiva falta.--------------------------------------------------------------- 

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

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Usou da palavra a Sra. 

Vereadora do PS, Isabel Sena Lino, abordando um assunto que já 

fora, por si, colocado sobre carros estacionados na Praça do 

Município, referindo a este propósito que, ontem, ao fim da tarde, a 

praça estava completamente cheia.--------------------------------------- 

 ------ - O Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, esclareceu que está 

autorizado para umas jornadas de leigos, a pedido da própria 

Igreja.---------------------------------------------------------------------------

------ - Interveio em seguida o Sr. Vereador Miguel Freitas, do PS, 

sobre a nova lei do tabaco. Referiu então que, perante a mesma, 

muitas pessoas estão, junto às esplanadas dos cafés, bares e 

restaurantes, a atirar para o chão as conhecidas “beatas”, pelo que 

se torna necessário a colocação de cinzeiros.----------------------------

------ - Tomou a palavra o Sr. Vereador Artur Andrade, da CDU, 

questionando o que se passa com o concurso que foi adjudicado 

para “Mupis e Paragens de Autocarros”.----------------------------------

------ - Em relação a este assunto o Sr. Vice-Presidente, Bruno 

Pereira, informou que a empresa que ficou classificada em terceiro 

lugar apresentou uma providência cautelar em Tribunal, estando a 

Câmara a aguardar a sua decisão.----------------------------------------

------Continuando no uso da palavra, este Vereador levantou uma 

questão que tem a ver com o novo Plano da Praia Formosa. Disse 

que, os actuais concessionários dos bares estão um pouco receosos 
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daquilo que poderá vir a acontecer.---------------------------------------

------ - O Sr. Presidente, sobre o assunto, afirmou que a Câmara 

irá honrar os seus compromissos.-----------------------------------------

------A concluir a sua intervenção, e na sequência da proposta 

apresentada, em reunião de dezasseis/Fevereiro/dois mil e seis, 

para a integração do Funchal na Rede das Cidades Saudáveis, o 

Sr. Vereador Artur Andrade reiterou as suas vantagens, fazendo as 

referências, que a seguir se resumem:------------------------------------

---“Envolve um conjunto de Cidades Europeias, e isto pode permitir 

troca de experiências com outras realidades; será positivo integrar 

uma rede de 1.000 (mil) cidades no conjunto da Europa; ------------

---Importância do tratamento das questões da saúde. Nesta altura 

em que estamos a fazer a revisão do PDM, será oportuno integrar a 

Carta da Saúde da Cidade. Estamos em 2008 e pensamos ser 

oportuno integrar esta rede”.----------------------------------------------- 

------ - Relativamente à proposta em apreço, o Sr. Presidente 

questionou, do ponto de vista prático, o que ganharia o Funchal, 

pois a Câmara já faz um trabalho, ao nível do envelhecimento 

saudável, das actividades físicas e lúdicas dos menos jovens. 

Contudo, disse que a Câmara iria analisar a proposta e verificar se 

de facto traz vantagens para o Município.-------------------------------- 

Assuntos Diversos: - Foram apreciados e votados os assuntos 

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

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

------ - Obras Particulares – Residências Universitárias: - 
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Presente o processo respeitante à construção de residências 

universitárias, pertença da Universidade da Madeira (SASUMA), 

localizadas na Rua de Santa Maria, número duzentos e cinquenta e 

três, freguesia de Santa Maria Maior.-------------------------------------

---Após apreciação, e em função do novo parecer jurídico do 

Departamento de Urbanismo (refª 03.08 de 2008/01/22) no qual 

fundamenta que as mesmas estão sujeitas a licenciamento ou a 

autorização administrativa e, em consequência, de que o projecto 

deverá ser reapreciado, a Câmara deliberou, por maioria, com 

abstenção do PS e CDU, aprovar com redução de taxas nos termos 

do Regulamento da Tabela de Taxas em vigor.-------------------------- 

PROCESSO CAUTELAR (nº 159/07.6BEFUN) – Conjunto 

Habitacional dos Marmeleiros: - Relativamente ao processo 

cautelar acima descrito, em que são requerentes Filomena de Faria 

de Barros e outros, a Câmara atendendo ao fim a que se destina o 

terreno, deliberou, por unanimidade, não construir habitação 

social no prédio em causa, não sendo, por isso, executado o 

projecto aprovado.------------------------------------------------------------ 

---Foi aprovada a acta em minuta na parte respeitante a esta 

deliberação para produzir efeitos imediatos.----------------------------- 

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

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

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

1 – OBRAS PÚBLICAS:------------------------------------------------------

------ - Continuação da Execução das Infra-estruturas Viárias 
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da Frente Mar, incluindo Ciclovia e Separador Central, São 

Martinho (acção nº 6001) – Auto de suspensão: - Perante o 

proposto na informação do Departamento de Obras Públicas (refª 

13/DOP/08), a Câmara deliberou, por unanimidade, suspender, 

por um prazo de seis meses, a empreitada de “Continuação da 

Execução das Infra-estruturas Viárias da Frente Mar, incluindo 

Ciclovia e Separador Central, São Martinho (acção nº 6001)”, ao 

abrigo do artigo cento e oitenta e seis do Decreto-Lei número 

cinquenta e nove/noventa e nove, de dois de Março, até que 

estejam disponíveis os terrenos necessários à execução daquela 

empreitada.-------------------------------------------------------------------- 

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

------2.1 – Loteamentos/Anexação de Prédios: - A pedido de 

Francisco da Costa & Filhos, S.A. (procº 58560/07), e em função 

da informação do Gabinete Técnico do Núcleo Histórico de Santa 

Maria (refª GT 034/08), a Câmara deliberou, por unanimidade, 

deferir a anexação dos prédios urbanos localizados na Rua dos 

Murças e Rua da Alfândega, freguesia da Sé.---------------------------- 

------2.2 – Obras Particulares: - Perante o projecto de construção 

(substituição), acompanhado da informação dos Serviços Técnicos 

(refª DPE-006/08), relativo a um edificio de habitação colectiva e 

comércio, localizado no Caminho do Ribeirinho, freguesia de Santo 

António, de Maria Manuela de Carvalho Paiva Cunha e Camacho e 

outro (procº 52929/07), a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar.------------------------------------------------------------------------ 
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------ - Relativamente ao projecto de licenciamento referente ao 

edificio localizado no gaveto da Rua das Rosas/Rua de São Filipe, 

freguesia de Santa Maria Maior, de Jorge de Sá (procº 52188/07), a 

Câmara deliberou, por unanimidade, deferir nos termos do ponto A 

da informação do Gabinete Técnico do Núcleo Histórico de Santa 

Maria (refª GT 053/08).----------------------------------------------------- 

3 -  PESSOAL:----------------------------------------------------------------

------3.1 – Participações: - Em face da participação da Divisão de 

Parques, Jardins e Cemitérios (refª 117/CEM) contra o funcionário 

Márcio Miguel França Gonçalves (nº 9202), Coveiro, por faltas 

injustificadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, instaurar 

processo disciplinar, sendo nomeado instrutor o funcionário 

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

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, 

Director do Departamento Administrativo, na qualidade de 

Secretário, a redigi e subscrevo.------------------------------------------- 

 

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