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-----------------------------ACTA NÚMERO 4/2009----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM VINTE NOVE DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E 

NOVE.--------------------------------------------------------------------------- 

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

nove, 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 Vice-Presidente Dr. Bruno Miguel 

Camacho Pereira e com a presença dos Senhores Vereadores: Dr. 

Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, Eng. Henrique Miguel 

de Figueiredo da Silva da Costa Neves, Eng. João José Nascimento 

Rodrigues, Dr. Miguel Duarte Alves Freitas, Dra. Rubina Maria 

Branco Leal Vargas, Dra. Maria Isabel Ferreira Coelho de Sena 

Lino, Dr. Quinídio Major Pinto Correia e Dr. Artur Alberto 

Fernandes de Andrade. Presente como Secretário 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 estar presente o Senhor Presidente 

Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque, cuja falta foi 

considerada justificada.----------------------------------------------------- 

-------------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: - 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:-------------------------------- 

------ - Rita Gorete Caldeira de Sousa – pedido de alargamento da 

Travessa dos Poços. (Esta obra já foi adjudicada, faltando acordo 

com um munícipe proprietário de um terreno para inicio da 

mesma);------------------------------------------------------------------------

------ - Ludovina Melim Freitas Vieira – pedido de alargamento do 

caminho na Levada dos Tornos, Monte (procº 878/2001);------------

-------- - Agostinho de Freitas Jardim Branco – pedido de 

alargamento da Vereda do Lombo da Quinta, São Gonçalo;----------

------ - Maria da Graça Vereda de Sousa – pedido de alargamento 

da Vereda do Piquinho (procº 25984/08/AG);---------------------------

------ - Lino Camacho Fernandes – pedido de alargamento da 

Vereda do Vasco Gil de Baixo. (Esta obra já foi adjudicada, 

havendo problema com a cedência de um terreno por parte de um 

proprietário).------------------------------------------------------------------

------ - José Honório Silva Valente – pedido de abertura da Estrada 

do Pomar do Miradouro ao Sitio do Curral Velho, freguesia de 

Santo António;----------------------------------------------------------------

------ - Castilo Freitas Correia – exposição sobre a queda de pedras 

na Vereda do Lombo da Quinta, freguesia de São Gonçalo;-----------

------ - Maria Valquíria Pereira de Matos Cruz – exposição sobre o 
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mandado de notificação devido à execução de obras clandestinas, 

no prédio situado à Travessa da Ribeira de João Gomes, número 

dezasseis I, Santa Maria Maior (procº 12760/2007);-------------------

------ - João Albino Rodrigues Pimenta – reclamação contra vizinho 

por obras ilegais (procºs 29076/2007, 7678 e 5363/2008);----------

------ - Rosa Maria Costa Forte Vieira – pedido de habitação social 

(procº 1425/2008);-----------------------------------------------------------

------ - Diamantino Fernando Rodrigues Arraiol – assunto 

relacionado com o projecto de alterações de uma moradia 

unifamiliar, a levar a feito ao Caminho das Neves, número dez, 

freguesia de São Gonçalo (procº 51942/2007);--------------------------

------ - Maria Fátima Paiva Pinto – pedido de renovação do cartão 

de feirante e cancelamento do pagamento das licenças em atraso 

(procºs 1159/2009 e 20066/2004;----------------------------------------

------ - João Sousa Vicente – pedido de licença de vendedor 

ambulante no Mercado.-----------------------------------------------------

------ - António Fernandes – pedido de renovação de cartão e venda 

ambulante no Mercado.-----------------------------------------------------

------ - Ana Batista Mendonça Freitas Edge – pedido de 

alargamento da Travessa do Pinheiro das Voltas. (A obra já foi 

adjudicada, havendo problema com um munícipe devido à 

cedência de terreno);---------------------------------------------------------

------ - Duarte Nuno Rodrigues Cabral – exposição sobre o 

mandado de demolição das obras executadas clandestinamente à 

Travessa do Cabeço de Ferro, número três, Santa Maria Maior 
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(procº 18605/07 em nome de Maria José Rodrigues Sousa);---------

------ - Maria Ester Rodrigues Cabral – assunto relacionado com o 

projecto de uma estação de serviço destinado a lavagem de 

veículos, a levar a efeito ao Sitio do Areeiro, freguesia de São 

Martinho (procº 57186/2008 em nome de João Gomes Gouveia);---

------ - Requelina Maria de Abreu – pedido de habitação social 

(procº 272/2000);------------------------------------------------------------

------ - Natália Gouveia Jesus Costa – pedido de habitação social;---

------ - José Pedro da Silva – assunto relacionado com a venda 

ilegal do stand “Macaronésia”;---------------------------------------------

------ - Hugo Telmo Pereira Alves – proposta de exploração de um 

quiosque (procº 3821/2009);-----------------------------------------------

------ - Manuel de Gouveia e Freitas – exposição sobre a não 

execução de muros de protecção e lanço de escada, aquando do 

alargamento da estrada no Caminho dos Tornos, Monte;-------------

------ - Maria Susana dos Santos Rodrigues Almada – pedido de 

transferência de habitação (procº 39044/04);---------------------------

------ - Micaela Paula Passos Matos – pedido de habitação social 

(procº 838/2002);------------------------------------------------------------

------ - Maria Zita Faria da Silva – assunto relacionado com o 

projecto de uma moradia (procº 8545/1994).--------------------------- 

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

esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os diversos serviços 

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

---Nesta altura, o Sr. Vereador Artur Andrade, da CDU, ausentou-
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se da sala.--------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - O Sr. Vereador Ricardo Vieira, 

do CDS/PP, no uso da palavra, abordou a questão dos 

estacionamentos na Praça do Município aos Domingos, no horário 

das missas, nomeadamente quanto à sua proibição que tem sido 

objecto de muita contestação. Se é uma questão legal, então a lei 

deve ser aplicada a todas as situações, como por exemplo no 

Estádio dos Barreiros, nos jogos de futebol ou na Avenida Sá 

Carneiro, nas Vespas.-------------------------------------------------------

------Depois fez referência ao assunto dos painéis informativos e 

publicitários instalados na cidade, manifestando o seu desagrado 

relativamente ao que está colocado junto ao “Golden”.----------------

------ -  O Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, tomou a palavra para 

prestar alguns esclarecimentos:-------------------------------------------

------Em relação à proibição do estacionamento de viaturas na 

Praça do Município, disse que o Código de Estrada proíbe os 

estacionamentos nas zonas de passeios, praças, etc.. Disse ainda 

ter havido um conjunto de reclamações à Policia de Segurança 

Pública e à própria Câmara, razão pela qual se despoletou  esta 

situação.-----------------------------------------------------------------------

----- - Na sequência da explicação dada pelo Sr. Vice-Presidente, o 

Sr. Vereador Ricardo Vieira, do CDS/PP, considerou que existem 

alternativas, apontando o estacionamento por detrás do Tribunal e 

o parque da Universidade da Madeira, que poderiam ser 

diligenciadas pela Câmara.------------------------------------------------- 
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------Contudo, disse que iria escrever à Policia de Segurança 

Pública chamando a atenção para a dualidade de critérios, uma 

vez que se assiste a estacionamentos irregulares, como já 

anteriormente referiu.-------------------------------------------------------

------ - O Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, no que concerne aos 

painéis publicitários, admitiu haver alguma discordância, como é 

normal, em relação à localização do painel da Avenida Arriaga, em 

termos estéticos. Disse, no entanto, ser necessário existir retorno 

para o concessionário, uma vez que o investimento é privado e por 

isso tem de ser locais com visibilidade. A informação que ali será 

veiculada é de 60% do tempo de informação municipal e não de 

publicidade.------------------------------------------------------------------- 

Assuntos Diversos: - Foi apreciado e votado o assunto seguinte, 

apresentado pelo Vereador do respectivo Pelouro, que não foi 

incluído na Ordem do Dia.-------------------------------------------------- 

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

------Obras Particulares: - A Câmara deliberou, por unanimidade, 

deferir o projecto apresentado por Maria João da Silva Sousa 

(procºs 60530/08 e 3204/09), respeitante a um edifício para 

Creche e Jardim de Infância, a levar a efeito à Rua da Quinta 

Josefina, freguesia de Santo António.------------------------------------- 

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

---O Sr. Vereador da CDU, Artur Andrade, reentrou na sala 

participando nos restantes trabalhos.------------------------------------ 

----------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem 
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do dia e pela sequência nela prevista:------------------------------------ 

1 – PROPOSTAS DA VEREAÇÃO:-----------------------------------------

------ - Situação dos Transportes Públicos no Concelho do 

Funchal: (Foi retirada e mandada agendar para uma próxima 

reunião a proposta apresentada pela CDU, supra identificada, 

agendada sob o número 22).-----------------------------------------------

------ - Compromisso Público para a Transparência do 

Município do Funchal: - A Câmara tomou conhecimento do 

parecer emitido pelo Departamento Jurídico (refª 18/DJ/2009) 

sobre o conteúdo jurídico da proposta apresentada pelo PS, 

denominada “Compromisso Público para a Transparência do 

Município do Funchal”.------------------------------------------------------ 

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

------2.1 – Obras Particulares: - Em presença dos 

processos/requerimentos de obras particulares abaixo 

mencionados, acompanhados das respectivas informações e/ou 

pareceres, a Câmara tomou as deliberações como para cada um se 

indica:--------------------------------------------------------------------------

------ - FREIQUIM – Empreendimentos Imobiliários, Lda. (procº 

1553/08) – estudo prévio para um edifício de habitação colectiva e 

comércio, a levar a efeito nos Piornais, freguesia de São Martinho: - 

É viável nos termos da informação (refª DPE-015-2009).--------------

------ - Manuel Basílio Correia Nóbrega (procº 47377/08) – projecto 

de alteração de uma moradia unifamiliar a levar a efeito no Bom 

Sucesso, freguesia de Santa Maria Maior: - Deferido, com 
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abstenção dos Vereadores da CDU e do CDS/PP.----------------------

------ - Carlos Jorge Camacho Dantas (procº 60069/08) – 

ampliação e beneficiação do edifício situado no gaveto da Rua do 

Bispo com a Rua de João Tavira, freguesia da Sé: - Deferido nas 

condições anteriores.--------------------------------------------------------

------ - (O documento “Contrato de Urbanização entre o Município 

do Funchal e a Siet Savoy, S.A.”, agendado sob o número 27, foi 

retirado e mandado agendar para uma próxima reunião).------------ 

3 – OBRAS PÚBLICAS:------------------------------------------------------

------ - Novas acessibilidades ao Vasco Gil (Santo António) – 

prorrogação de prazo e auto de suspensão: - Por unanimidade, 

a Câmara ratificou o despacho exarado na informação do 

Departamento de Obras Públicas (refª 11/DOP/09) que autorizou a 

prorrogação do prazo da obra supracitada e respectivo auto de 

suspensão.-------------------------------------------------------------------- 

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

 

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

 

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

 

 

NOTA: Acta publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 42/09 


