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-----------------------------ACTA NÚMERO 22/2010----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA, E PÚBLICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DO 

FUNCHAL, REALIZADA EM TRINTA DE JUNHO DO ANO DOIS 

MIL E DEZ.------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Aos trinta dias do mês de Junho do ano dois mil e dez, 

nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Município 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 Vereadores: Dra. 

Rubina Maria Branco Leal Vargas, Dr. Rui Alberto Pereira Caetano, 

Eng. João José Nascimento Rodrigues, Dr. Lino Ricardo Silva 

Abreu, Dr. Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, Dr. Gil da 

Silva Canha, Eng. Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 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 Presidente declarou aberta a 

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

AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estarem presentes os Senhores 

Vice-Presidente Dr. Bruno Miguel Camacho Pereira e o Vereador 

Eng. Henrique Miguel de Figueiredo da Silva da Costa Neves.-------- 

-------------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 dois munícipes, abaixo 

identificados, inscritos previamente na Divisão de Atendimento e 

Informação, colocando as suas questões:-------------------------------- 

------ - António Eleutério Dias Freitas – assunto relacionado com o 

arquivamento do processo respeitante ao estabelecimento de 

Tabacaria situado à Rua da Carne Azeda, em nome de Maria 

Ângela Lucas Afonso (procº 43697/09/RAO);---------------------------

------ - Natividade Andrade – pedido de material destinado à 

reconstrução da moradia sita à Levada de São João – Casa Padre 

Lopes – primeiro E, devido aos estragos provocados aquando do 

temporal de vinte de Fevereiro (procº 13423/10/RAO).---------------- 

------A Câmara inteirou-se das situações expostas, tendo prestado 

os devidos esclarecimentos.------------------------------------------------

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - O Senhor Vereador Lino Abreu, 

do CDS/PP, no uso da palavra, fez referência à insatisfação dos 

comerciantes dos estabelecimentos situados abaixo do Bazar do 

Povo, que se queixam da falta de movimento, agravado pela 

demolição da ponte entre a Rua 31 de Janeiro e 5 de Outubro, 

após o temporal de vinte de Fevereiro.------------------------------------

------Continuando, alertou para o facto de não existir rede de 

saneamento básico nas moradias abaixo da estrada, na Entrada do 

Caminho dos Pretos, São Gonçalo.----------------------------------------

-----Por fim, e relativamente à Lei de Meios, questionou quais as 



Acta N.º 22/10                                                                                                              Página 3 de 7   
Reunião da CMF realizada em 30/06 

verbas que a Câmara contava receber. ----------------------------------- 

------ - O Senhor Presidente, sobre esta questão, referiu: “A Lei de 

Meios foi publicada a dezasseis de Junho e neste momento 

aguardamos. Nós, em devido tempo, apresentamos os relatórios 

dos danos e prejuízos do temporal e vamos agora ver como é que o 

Governo irá proceder na execução desta Lei”.---------------------------

------ - Fazendo a sua intervenção, o Senhor Vereador Gil Canha, 

do PND, abordou, uma vez mais, o problema do acesso ao Porto do 

Funchal, principalmente para os peões, assunto este já falado por 

um seu colega na Assembleia Municipal, referindo, a este 

propósito, que não fará sentido que não exista um acesso ao 

referido Porto.-----------------------------------------------------------------

------ - Respondendo, o Senhor Presidente esclareceu que há 

normas internacionais de segurança, mas que estão a ser 

executadas obras de forma a garantir o acesso dos munícipes.------

------Seguidamente, este Vereador manifestou o seu interesse em 

consultar o processo respeitante a uma obra, sem licença, no 

Caminho do Palheiro.--------------------------------------------------------

------ - Sobre este assunto, o Senhor Vereador João Rodrigues, do 

PSD, esclareceu que a referida obra se encontra embargada, 

aguardando agora a apreciação do projecto.-----------------------------

------Depois, o Senhor Vereador do PND, Gil Canha, abordou 

novamente a obra a decorrer na Rua das Pretas, tendo sido 

esclarecido pelo Senhor Vereador João Rodrigues.---------------------

------ - Usando da palavra, o Senhor Vereador da CDU, Artur 
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Andrade, e sobre a questão do Lido, referiu: “Tem sido dito que a 

CDU terá dito sobre a piscina do Lido uma posição na reunião de 

Câmara e outra posição pública. Ora compulsadas as actas, 

verifica-se que esta afirmação não tem qualquer fundamento. A 

única força política que concordou com a redução do tamanho da 

piscina foi o PND.”-----------------------------------------------------------

------Prosseguindo na sua intervenção, este Vereador disse achar 

que, neste momento, a Praia Formosa não possui as devidas 

condições devido à poluição marítima. Em sua opinião, atendendo 

a que se está iniciando a época balnear seria bom que o problema 

fosse resolvido, até porque esta praia tem bandeira azul e é preciso 

defendê-la.---------------------------------------------------------------------

---Ainda sobre a Praia Formosa referiu a urgência da empresa 

proprietária dos terrenos junto ao (I.T.P.F) proceder à limpeza do 

terreno. Até porque sendo uma empresa do grupo Welsh e sendo 

um dos proprietários deputado municipal, deveria dar o exemplo.-- 

----- - Intervindo de novo, o Senhor Vereador do PND, Gil Canha, 

corroborou ser de facto necessária uma limpeza e pintura geral, 

para um melhor aspecto daquela praia.----------------------------------

------ - O Senhor Vereador da CDU, Artur Andrade, alertou para a 

necessidade de uma intervenção no pavimento da Estrada da 

Barreira, em Santo António, devido aos estragos provocados pela 

circulação dos camiões que operam na obra da Cota 500.------------

------Terminando, este Vereador pediu alguns esclarecimentos 

sobre o terreno que está à venda, com projecto aprovado, acima do 
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Campo da Barca.-------------------------------------------------------------

----- - O Senhor Vereador do PSD, João Rodrigues, informou que 

esse terreno faz parte do Plano de Urbanização da Ribeira de João 

Gomes, que está em vigor.-------------------------------------------------- 

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 – Arena Marítimo: - Presente o 

projecto de alterações de arquitectura do “Recinto Desportivo 

Arena Marítimo - Madeira”, submetido pelo Club Sport Marítimo 

(procº 3823/10), tendo a Câmara deliberado deferir, por maioria, 

com a abstenção dos Vereadores da CDU, PS e CDS/PP e voto 

contra do PND.---------------------------------------------------------------- 

---Relativamente ao presente processo, o Senhor Vereador da CDU, 

Artur Andrade, afirmou: “Apesar de considerar que a redução de 

área é positiva, mantenho a abstenção, posição já tomada 

anteriormente. Independentemente da minha posição contrária à 

interferência do Governo Regional e aos montantes envolvidos a ser 

suportados pela Região Autónoma da Madeira (R.A.M.) nesta altura 

de crise, que politicamente merece a oposição da CDU. O facto é 

que a Câmara apenas tem que se pronunciar sobre o projecto daí a 

minha abstenção.”-----------------------------------------------------------

------O Senhor Vereador Gil Canha, do PND, disse votar contra 

porque não teve oportunidade de analisar profundamente um 



Acta N.º 22/10                                                                                                              Página 6 de 7   
Reunião da CMF realizada em 30/06 

projecto com esta dimensão e importância.------------------------------

---Os Senhores Vereadores do PS e CDS/PP, abstiveram-se por 

considerarem positiva a redução de área de construção.-------------- 

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

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

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

1 – PROPOSTA DA VEREAÇÃO: (O documento agendado sob o 

número 154, foi retirado e adiado para a próxima reunião).---------- 

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

------2.1 – Obras Particulares (O processo agendado sob o 

número 155, foi retirado).--------------------------------------------------- 

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

------3.1 – Processos Disciplinares – Aplicação de penas: - Em 

presença dos processos disciplinares instaurados aos funcionários 

abaixo identificados, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

mediante escrutínio secreto, nos termos e com os fundamentos dos 

relatórios finais, aplicar as penas como para cada um se indica:----

------ - Paulo Orlando de Sousa Azevedo, Assistente Técnico 

(Administrativo), a exercer funções no Departamento de Parque de 

Máquinas e Viaturas (processo nº 5/2010) por falta de zelo e 

assiduidade: - Aplique-se a pena de demissão.--------------------------

------ - Carlos Duarte Teixeira Vasconcelos, Assistente Operacional 

(Fiscal de Mercados e Feiras), a exercer funções na Divisão de 

Mercados (processo nº 10/2010) por falta de isenção, informação, 

zelo, obediência, lealdade e correcção: - Aplique-se a pena de 
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noventa (90) dias de suspensão.-------------------------------------------

------ - José Duarte Mendes da Costa, Assistente Operacional 

(Motorista de Ligeiros), a exercer funções no Departamento de 

Parque de Máquinas e Viaturas (processo nº 11/2010) por falta de 

zelo (acidente de viação): - Aplique-se a pena de trinta (30) dias de 

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

---O Senhor Vereador Artur Andrade não participou na discussão e 

votação destes processos.--------------------------------------------------- 

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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NOTA: Acta publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 229/2010 


