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-----------------------------ACTA NÚMERO 18/2011----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM DOZE DE MAIO DO ANO DOIS MIL E ONZE.-------- 

----------Aos doze dias do mês de Maio do ano dois mil e onze, 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 Vice-Presidente, Dr. Bruno Miguel Camacho 

Pereira, e com a presença dos Senhores Vereadores: Dra. Rubina 

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

João José Nascimento Rodrigues, Eng. Henrique Miguel de 

Figueiredo da Silva da Costa Neves, Dr. Rui Miguel da Silva 

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

Silva Canha e Eng. Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves. 

Presente como Secretária a Dra. Filomena Fátima Marcos Pita de 

Fernandes, Directora do Departamento Jurídico.----------------------- 

---Presente ainda o Senhor Eng. Dírio Leão dos Ramos, que 

substitui, nos termos dos artigos 78º e 79º da Lei número 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, o Senhor Vereador Dr. Artur Alberto Fernandes de 

Andrade, da CDU.------------------------------------------------------------ 

------Verificado o quórum, o Senhor Vice-Presidente declarou 

aberta a reunião.------------------------------------------------------------- 

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

---Nesta altura, o Senhor Presidente entrou na sala assumindo a 

presidência da reunião.----------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciou-se este período este 

período com a intervenção do Senhor Vereador do PS, Rui Caetano, 

dando conhecimento que na Estrada do Laranjal, em Santo 

António, o esgoto está a cair para o Ribeiro a céu aberto podendo 

trazer consequências a nível da saúde pública.-------------------------

------ - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, informou que o 

Senhor Vereador do PSD, Henrique Costa Neves, irá tratar deste 

assunto de imediato.---------------------------------------------------------

------Terminando a sua intervenção, o Senhor Vereador do PS, Rui 

Caetano apresentou, a fim de ser agendado para a próxima 

reunião, uma Proposta de Resolução no sentido de ser 

desencadeado processos políticos junto do Governo Regional para 

que este recompense as autarquias da região do montante das 

perdas previstas pela “troika”, através de contratos - programa.-----

------ - De seguida interveio o Senhor Vereador do CDS/PP, Rui 

Barreto, referindo ter tomado conhecimento que vão ser retiradas 

as plantas da rotunda, junto à Pontinha, recentemente ajardinada 

pela CMF, questionando o porquê desta situação.----------------------

------ - O Senhor Vereador do PSD, Henrique Costa Neves, 

informou que aquela rotunda foi objecto de intervenção por parte 

da Câmara por se encontrar localizada à entrada da cidade e 
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porque se encontrava em estado deplorável há muito tempo. A 

intervenção ocorreu numa altura em que a Câmara desconhecia 

para quando o início dos trabalhos que a Sociedade Metropolitana 

iria desenvolver no local. No entanto, as plantas que lá foram 

colocadas são plantas que podem, facilmente, ser removidas e 

depois recolocadas após a conclusão dos trabalhos.-------------------

------Continuando a sua intervenção, o Senhor Vereador do 

CDS/PP, Rui Barreto, pediu a intervenção da Câmara no sentido 

de reparar o pavimento do passeio, que se encontra muito 

danificado, junto a uma tampa de electricidade, no Caminho Velho 

da Casa Branca, em frente ao Restaurante Fora D’ Horas.------------

------ - O Senhor Vereador do PSD, Henrique Costa Neves ficou 

encarregue de tratar deste assunto.---------------------------------------

------ - Iniciando a sua intervenção, o Senhor Vereador do PND, Gil 

Canha, solicitou esclarecimentos acerca duma obra que foi 

executada, em parte, sobre o leito do ribeiro em Santo António, 

mais precisamente na Rua do Ribeirinho e se a mesma fora objecto 

de fiscalização por parte da Câmara.--------------------------------------

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

Câmara já mandara fiscalizar esta obra tendo sido, também, 

notificados os seus proprietários, pois a mesma fora executada sem 

qualquer comunicação prévia à Câmara e à completa revelia das 

normas regulamentares relativas à construção. Mais informou que 

também fora dado conhecimento desta situação à Secretaria 

Regional do Equipamento Social.------------------------------------------
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------Terminando, o Senhor Vereador do PND, Gil Canha, pediu a 

intervenção da Câmara para uma situação inestética e de grande 

impacto visual, que se verifica junto ao Palácio de São Lourenço, 

em frente às Galerias São Lourenço, e que tem a ver com os muitos 

suportes colocados no pavimento para a sustentação dos toldos 

que abrigam a zona de esplanada. Pede que a Câmara ponha cobro 

a esta situação o mais urgente possível.----------------------------------

------ - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, referiu que este 

caso será objecto de análise por parte da Câmara.---------------------

------ - Tomando a palavra, o Senhor Vereador da CDU, Dírio 

Ramos, começou por se referir à “Gestão das Zonas Terrestres 

Ribeirinhas” propondo que a jurisdição, titularidade de gestão ou 

propriedade dos bens sobre as zonas terrestres ribeirinhas em 

áreas afectas directamente à actividade portuária seja desafectada 

da administração portuária e transferida para o poder municipal. 

Neste sentido, deu conhecimento de um Projecto de Decreto 

Legislativo Regional, o qual ficará como anexo à presente acta, 

referindo que já apresentara uma proposta à AMRAM não tendo 

obtido qualquer resposta por parte daquela Instituição.--------------- 

------De seguida o mesmo Vereador apresentou o seguinte Voto de 

Protesto contra a não disponibilização de informação aos 

Vereadores da Oposição:----------------------------------------------------

---“Considerando que: na sequência dos acontecimentos de 20 de 

Fevereiro de 2010 foram adjudicados um conjunto de trabalhos e 

estudos, com voto de abstenção do PND; Nesse conjunto de 
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adjudicações foi incluído e posteriormente pago, um estudo de 

análise aos acontecimentos na Freguesia de Santo António. O 

estudo que devia ser preliminar (dois meses), apesar das múltiplas 

promessas e do anúncio de conteúdos diversos, passado mais de 

um ano, ainda não foi apresentado à reunião da Câmara Municipal 

do Funchal; Tendo em atenção esta situação, a CDU vem, por este 

meio, manifestar o seu veemente protesto contra a maioria do PSD 

que sonega informação aos Vereadores da Oposição sobre o 

conteúdo material do Relatório e por ter pago um trabalho que só 

parte do Executivo camarário conhece”.----------------------------------

------ - O Senhor Presidente referiu que o estudo ainda não está 

concluído, mas mesmo assim será pedida a parte que já se 

encontra elaborada, a fim da mesma ser facultada aos Senhores 

Vereadores.-------------------------------------------------------------------- 

------Continuando, o Senhor Vereador Dírio Ramos, da CDU, 

questionou se a Câmara não vai tomar quaisquer medidas 

relativamente ao Jardim do Amparo. Esta obra que seria executada 

pela Câmara, tendo por base um projecto bem elaborado passou, 

por decisão do Governo Regional, fundamentada na urgência da 

sua execução, para a responsabilidade desta entidade mas, a obra 

não se inicia.------------------------------------------------------------------

---Informou ainda este Vereador que apresentará na próxima 

reunião um voto de protesto contra esta situação que acha 

escandalosa.------------------------------------------------------------------

------ - O Senhor Presidente disse que o Governo Regional 
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executará este jardim, provavelmente, muito em breve.---------------

------Intervindo novamente o Senhor Vereador da CDU, Dírio 

Ramos, perguntou se a Câmara iria tomar alguma medida 

relativamente à situação da exploração avícola, localizada no Sítio 

da Fonte, em São Gonçalo, face ao incumprimento dos 

proprietários desta exploração, que tendo assumido o compromisso 

de cessarem, naquele local, a sua actividade até 31 de Março do 

corrente ano, ainda lá se encontram, muito embora já tenham 

obtido o licenciamento para esta exploração no Santo da Serra.-----

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

este assunto não cabia na esfera de competências desta Autarquia, 

sendo o mesmo da responsabilidade da Direcção Regional de 

Agricultura. Por esta razão a Câmara não pode tomar qualquer 

medida para a resolução desta questão. ---------------------------------

------Prosseguindo na sua intervenção o Senhor Vereador da CDU, 

Dírio Ramos, colocou as questões que a seguir se enunciam:--------

--- - Freguesia de Santo António - Vereda do Corgo: Diversas 

habitações nesta localidade foram atingidas pela intempérie de “20 

de Fevereiro/2010”. Embora fosse retirado algum entulho do 

ribeiro, não foi efectuada nenhuma outra intervenção no sentido da 

protecção das habitações. Está prevista a construção de muros de 

protecção nas margens do ribeiro, nomeadamente na zona onde se 

situam as habitações?-------------------------------------------------------

---Os moradores colocam a necessidade de se proceder ao corte de 

eucaliptos de grande porte, os quais ameaçam cair, o que, a 
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acontecer, coloca em risco diversas habitações, com evidentes 

perigos para pessoas e bens;-----------------------------------------------

---A pequena ponte de ligação da Vereda do Corgo foi destruída, e 

ainda não foi reposta, estando a ligação a ser provisoriamente 

garantida por uma ponte em madeira, construída pelos moradores. 

A rede de saneamento básico, mais concretamente a rede de 

esgotos ficou destruída, estando estes a correr directamente para o 

ribeiro. Para quando se prevê a reposição da rede de esgotos nesta 

localidade?---------------------------------------------------------------------

--- - Vereda do Boliqueime: Foi fortemente afectada pelo temporal 

de “20 de Fevereiro/2010”. A passagem ficou cortada pelo 

transbordar do ribeiro do Trapiche que destruiu a passagem e um 

poço de rega ali situado. Existia o compromisso por parte da 

Câmara Municipal do Funchal da construção de muros de 

protecção aos terrenos ao longo do curso do ribeiro, o que não se 

veio a verificar. Aparte destas questões, colocou-se noutras alturas 

a possibilidade de prolongamento e alargamento da Vereda com 

possível ligação ao troço da “Cota 500”. No essencial, o que se 

pretende saber é para quando a intervenção nesta zona, 

nomeadamente ao nível da construção dos muros de protecção e 

da reparação do arruamento. 

------ - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, respondeu às 

questões.---------------------------------------------------------------------- 

---No que se refere  à Vereda do Corgo, e nomeadamente à primeira 

questão, disse não ter conhecimento de quaisquer obras previstas 
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para o local. Quanto à pequena ponte de ligação da Vereda do 

Corgo, informou que ainda não há solução para esta questão. No 

que se refere à rede de esgotos, disse que ainda não há data 

prevista para a execução da obra. ----------------------------------------

---Relativamente à Vereda do Boliqueime, informou que foi lançado 

um procedimento por ajuste directo, com consulta a várias 

empresas, para a execução de muros de suporte da referida 

Vereda, bem como para o alargamento da mesma de 1,50m para 

4m, obra esta já adjudicada. Estas obras serão executadas com 

algumas dificuldades por falta de acesso que permita a circulação 

de veículos necessários ao transporte de materiais. O material terá 

de ser levado às costas.----------------------------------------------------- 

--- - Freguesia do Monte – Poço Rodrigo e Fonte da Pereira: - 

Continuam por resolver situações de danos verificados em diversas 

habitações devido à intempérie de “20 de Fevereiro/2010”. No Poço 

Rodrigo foi efectuada uma intervenção no ribeiro sendo 

construídos muros de protecção ao longo de parte do curso do 

mesmo. No entanto, algumas habitações estão ainda por proteger, 

o mesmo acontecendo a sul do Poço Rodrigo, na Fonte da Pereira, 

onde não se registou nenhuma intervenção ao longo do percurso. 

Está prevista alguma intervenção ao abrigo da aplicação da Lei de 

Meios para estas localidades?----------------------------------------------

--- - Parque de Estacionamento da Eira do Lombo: Outra situação 

resultante dos impactos da intempérie de “20 de Fevereiro/2010” é 

a destruição da muralha de suporte do Parque de 
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Estacionamento da Eira do Lombo e de parte do acesso ao beco (foi 

também destruída a rede de esgotos). Esta é uma situação 

potencialmente perigosa não só, por um lado, de a sul existirem 

diversas habitações como, por outro, desta área ficar sobranceira à 

Estrada da Corujeira, o que, em caso de nova cedência ou 

deslizamento, pode originar não só destruição ou danos 

consideráveis nas habitações como cortar a referida Estrada. A 

CMF tem conhecimento de alguma intervenção prevista para esta 

infra-estrutura?---------------------------------------------------------------

------ - Caminho dos Tornos: Questão não relacionada com o “20 de 

Fevereiro/2010” que diz respeito a uma obra de construção a 

decorrer  no Caminho dos Tornos até o Beco da Levada dos Tornos. 

Foi efectuado o desvio do curso do ribeiro sendo construídos muros 

de protecção paralelos à Estrada. Em visita recente ao local fomos 

informados que surgiram dificuldades na cedência de terrenos pelo 

que o processo de expropriação teria seguido para decisão judicial. 

Perante esta informação gostaríamos de saber qual o ponto da 

situação referente à continuidade da obra de construção do 

arruamento?  Prosseguirá a obra no arruamento sem a 

continuidade dos muros de protecção do ribeiro?----------------------

------ - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, prestou 

esclarecimentos às situações colocadas.---------------------------------

---Quanto ao Poço Rodrigo e da Fonte Pereira, disse não ter 

conhecimento de qualquer intervenção para os locais referidos.-----

---Em relação à muralha de suporte do Parque de Estacionamento 
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da Eira do Lombo, informou que haverá intervenção para o local, 

tendo a execução das referidas obras sido objecto de candidatura 

ao abrigo da Lei de Meios. A Câmara Municipal do Funchal está a 

preparar o lançamento dos respectivos projectos.----------------------

---No que se concerne à construção do arruamento no Caminho 

dos Tornos, informou que esta obra não é da responsabilidade da 

Câmara Municipal do Funchal, mas sim do Governo Regional, 

entidade responsável pela execução dos trabalhos. A Câmara 

nunca se comprometeu a executar os muros de protecção do 

ribeiro, uma vez que a execução deste tipo de obras não é da 

competência desta Autarquia.----------------------------------------------

------Terminando a sua intervenção, o Senhor Vereador Dírio 

Ramos, da CDU, colocou a seguinte questão: “Encontrando-se em 

revisão o PDM, gostaria de saber se os estudos relativos às obras 

que o Governo Regional se encontra a executar, e que foram 

objecto de parecer por parte da Câmara Municipal do Funchal, 

foram enviados para a equipa responsável pela revisão do PDM”. ---

------ - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, respondeu que os 

estudos estavam a ser enviados às equipas que se encontravam a 

fazer a análise das zonas de risco do concelho do Funchal, as 

quais, posteriormente, elaborarão as cartas de risco que integrarão 

o PDM.------------------------------------------------------------------------- 

Assuntos Diversos: - Foram apreciados e votados os assuntos 

seguintes, apresentados pelos Vereadores dos respectivos Pelouros, 

que não foram incluídos na Ordem do Dia.------------------------------
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DESAFECTAÇÃO DO BECO DA PRINCESA: - A Câmara aprovou, 

com os votos contra do PS e PND, a deliberação do seguinte teor, a 

ser submetida à Assembleia Municipal:---------------------------------- 

---“Considerando que: O Beco da Princesa é uma área afecta ao 

domínio municipal que presentemente apenas serve dois edifícios: 

um devoluto e outro cujos moradores serão alvo de realojamento, 

previamente ao início das obras de construção, que a Patriram – 

Titularidade e Gestão do Património Público Regional, S.A., 

empresa que gere o património imobiliário regional, pretende levar 

a cabo no local. A obra em questão erguer-se-á sobre o solo de 

vários prédios pertencentes à Região Autónoma da Madeira 

localizados na Rua 31 de Janeiro, freguesia da Sé, interessando 

àquela entidade, adquirir o solo ocupado pelo referido Beco de 

modo a incorporá-lo – numa solução de continuidade – na obra 

projectada. A função de utilidade pública que o beco em questão 

assegura presentemente deixará de fazer sentido no futuro, à luz 

do projectado/gizado para o local, - não se justificando por outro 

lado a sua manutenção ou deslocação dentro daquele perímetro; 

sendo finalmente importante para esta Câmara a renovação do 

tecido urbano em particular de zonas que se encontram algo 

degradadas, não sendo, por outro lado, despicienda a receita daí 

adveniente. Assim: A Câmara Municipal delibera, ao abrigo da 

alínea a) do número 6 do artigo 64º e alínea b) do nº 4 do artigo 

53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção introduzida 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e ainda nos termos do 



Acta N.º 18 /11                                                                                                           Página 12 de  18   
Reunião da CMF realizada em 12/05 

artigo 17º do Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de Agosto, submeter à 

Assembleia Municipal a desafectação do domínio público de uma 

parcela de terreno com a área aproximada de 29m2, que 

corresponde ao solo ocupado pelo Beco da Princesa, freguesia da 

Sé, concelho do Funchal, melhor identificada a cor azul clara na 

planta parcelar que faz parte integrante da presente deliberação”.-- 

4ª EDIÇÃO DO TORNEIO DE GOLF CIDADE DO FUNCHAL 2011: 

- Foi aprovada, com os votos contra do PS e PND, a seguinte 

deliberação:-------------------------------------------------------------------

---“O Município do Funchal em parceria com o Club de Golf do 

Santo da Serra vai levar a efeito nos dias 23, 24 e 25 de Junho a 4ª 

Edição do Torneio de Golf Cidade do Funchal, evento desportivo de 

elevado interesse municipal pela relevante promoção a titulo 

regional e nacional, trazendo à Região não só os atletas 

participantes mas também todos os que, de alguma forma aqui se 

deslocam pela natureza do evento. As cidades cada vez mais 

apostam na sua promoção, praticando políticas de marketing e de 

investimento em áreas que levem ao conhecimento dos potenciais 

destinatários todo um conjunto de ofertas, que contribuem para 

uma mais valia, enquanto destino turístico. O conhecimento do 

destino Madeira/Funchal vem a ser feito pelos próprios 

participantes, mas principalmente pelos meios de comunicação 

social, e das revistas de especialidade e ainda pela presença de 

pessoas de relevância social, que por força dessa qualidade, são 

motivo de divulgação em meios próprios. A Região, e em especial a 
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Cidade do Funchal, tem de associar-se a iniciativas que a 

promovam, ou não fosse o turismo a sua principal indústria. O 

evento “Torneio de Golf Cidade do Funchal” insere-se assim numa 

actividade de interesse municipal. Para este torneio estão já 

inscritos 70 participantes nacionais. Assume-se assim como um 

evento com importância própria que desperta interesses 

acrescidos. O Município não tem recursos humanos próprios nem 

com conhecimentos específicos para por si só organizar um Torneio 

desta natureza, pelo que necessariamente tem de associar-se ao 

Glub de Golf organizador, onde irá decorrer o evento. A 

participação do Município será feita através da adjudicação ao 

Glub de Golf do Santo da Serra da Organização do Evento sendo a 

despesa máxima do Município o montante de €78 560,75 (setenta 

e oito mil quinhentos e sessenta euros e setenta e cinco cêntimos), 

nos termos do  art. 24 nº 1 alínea e) do Código de Contratação 

Publica (CCP). (Não está sujeito a contrato escrito nos termos do  

art. 95 nº 1 alínea c) do CCP - CAB 11001148)”.------------------------

-----Declaração de Voto do PND: Infelizmente, estas iniciativas 

pouco promovem o turismo na região, e não promovem porque se 

utilizam estes eventos para promover festas do “jet set” regional à 

custa dos dinheiros públicos, como por exemplo, jantaradas em 

hotéis de luxo, onde meia dúzia de novos ricos se acotovelam para 

aparecer, aliás esta situação já aconteceu nas provas dos carros 

clássicos, onde os organizadores, esquecendo-se que a Madeira é 

uma terra pobre e humilde, pegaram em dinheiro público e 
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desbarataram em festins faraónicos, que levaram à ruína o próprio 

clube e a toda a actividade associativa inerente ao mesmo.-----------   

ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DE ESPECIAÇIDADES DO 

EMPREENDIMENTO DO BAIRRO DA PONTE – 23 FOGOS, INFRA-

ESTRUTURAS E ARRANJOS EXTERIORES – Abertura de 

Concurso Público: - A Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar a abertura de concurso público para a aquisição de 

serviços “Elaboração dos Projectos de Especialidades do 

Empreendimento do Bairro da Ponte – 23 Fogos, Infra-estruturas e 

Arranjos Exteriores”, com o valor base de € 30.000,00 (trinta mil 

euros).-------------------------------------------------------------------------- 

CIVITAS MIMOSA:-----------------------------------------------------------

------ - Atribuição do Direito de Exploração de um Serviço de 

Aluguer de Bicicletas Convencionais, Bicicletas Eléctricas e 

Scooters Eléctricas – Abertura de Concurso Público: - Face ao 

respectivo processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar a abertura de concurso público, bem como aprovar as 

peças do procedimento, para a atribuição do direito de exploração 

de um serviço de aluguer de bicicletas convencionais, bicicletas 

eléctricas e scooters eléctricas.---------------------------------------------

------ - Organização do Evento “Civitas Fórum 2011” – 

Abertura de Concurso Público: - Perante o processo respectivo, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de 

concurso público para a aquisição de serviços, Organização do 

Evento “Civitas Fórum 2011”, aprovando as peças processuais, 
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com o valor base de € 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros).------- 

--------------------------------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: - Acompanhado da informação do 

Departamento de Urbanismo (data 27/04/11 – Dra. Rita Quintino) 

foi presente o requerimento do Club Sports da Madeira (procº 

17273/11 – sub-procº 2009000584), deduzindo oposição às taxas 

que lhe foram aplicadas, referentes à remodelação do edifício da 

sede do Club, situado à Avenida Arriaga, número quarenta e três, 

tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, aprovar nos termos 

da informação sem agravamento de taxas.-------------------------------

2 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA: - Presente informação do 

Departamento de Ambiente (refª I 3609/11) acompanhada do 

requerimento de Ricardo Miguel Rodrigues Pereira (procº 

16882/11), solicitando indemnização dos prejuízos causados na 

sua viatura (73-GG-13) devido a gravilha projectada durante a 

limpeza dos passeios na Estrada Monumental, tendo a Câmara 

deliberado, por unanimidade, proceder ao pagamento da 

indemnização.----------------------------------------------------------------- 

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

------3.1 – Processos de Inquérito: - Foi deliberado, por 

unanimidade, arquivar o processo de inquérito (nº 05/2010), 

relacionado com a participação do Departamento de Parque de 
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Máquinas e Viaturas (refª DPMV/2010), sobre o Blogue Informático 

“Mamadeiralaranja.blogspot.com”.----------------------------------------

------ - Foi unanimemente deliberado, arquivar o processo de 

inquérito (nº 06/2010), relativo à participação da Divisão de 

Mercados (refª 2010/2636) sobre “irregularidades na cobrança de 

taxas no Mercado dos Lavradores”.---------------------------------------

------ - A Câmara deliberou, por unanimidade, arquivar o processo 

de inquérito (nº 08/2010), referente à participação da Divisão de 

Manutenção e Reparação (refª 53/DPMV/2010), sobre “situações 

anómalas conferidas em viaturas municipais”.--------------------------

------3.2 – Processos Disciplinares:-------------------------------------

------ - Revisão de Procedimentos Disciplinares: - Em face da 

informação da Divisão de Assessoria Jurídica de Recursos 

Humanos (refª DRH/DAJRH-CD/14/2011), sobre o requerimento 

de Hilário da Silva Faria (regº 4765/11), Assistente Operacional 

(Coveiro), solicitando a reapreciação do seu processo disciplinar, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do 

requerente considerando que não se verificam os requisitos 

necessários para que se promova a revisão do procedimento 

disciplinar.--------------------------------------------------------------------

------ - Perante a informação da Divisão de Assessoria Jurídica de 

Recursos Humanos (refª DRH/DAJRH-CD/13/2011) sobre o 

requerimento de Amaro Paulo Macedo Carvalho Spínola (regº 

48792/10), Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), 

solicitando a reapreciação do seu processo disciplinar, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do requerente, 

considerando que não se verificam os requisitos necessários para 

que se promova a revisão do procedimento disciplinar.----------------

------ - Aplicação de penas disciplinares: - Em face dos 

respectivos processos disciplinares, a Câmara, mediante escrutínio 

secreto, deliberou, por unanimidade, nos termos e com os 

fundamentos dos relatórios finais, aplicar aos funcionários abaixo 

identificados as penas como para cada um se indica:------------------

--- - João Duarte Gomes Silva, Assistente Operacional (Motorista 

de Ligeiros) a exercer funções na Divisão de Gestão de Frota do 

Departamento Financeiro (procº 33/2010, por falta de isenção, zelo 

e obediência): - Aplique-se a pena de noventa (90) dias de 

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

--- - Fernando Ladislau Sousa, Assistente Operacional (Condutor 

de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais) a exercer funções na 

Divisão de Gestão de Frota do Departamento Financeiro (procº 

02/2011, por falta de zelo – alcoolteste positivo): - Aplique-se a 

pena de vinte (20) dias de suspensão.------------------------------------

--- - Ricardo Silva Rodrigues, Assistente Operacional (Motorista de 

Ligeiros), a exercer funções na Divisão de Gestão de Frota do 

Departamento Financeiro (procº 03/2011, por falta de zelo – 

alcoolteste positivo): - Aplique-se a pena de vinte (20) dias de 

suspensão, com pena suspensa por um ano.---------------------------- 

4 – DIVERSOS:---------------------------------------------------------------

------ - Concessão do Direito de Exploração do Bar Temático 
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da Fortaleza do Pico – Adjudicação: - A Câmara deliberou, por 

unanimidade, adjudicar a “Concessão do Direito de Exploração do 

Bar Temático da Fortaleza do Pico” ao concorrente Roberto de 

Freitas Teixeira/Carlos Alberto de Freitas Andrade, pelo valor de € 

755,50 (setecentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) 

a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, nos termos do relatório 

final.---------------------------------------------------------------------------- 

---A presente deliberação é, ao abrigo do disposto no número três, 

do artigo noventa e dois da Lei número cento e sessenta e 

nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, alterada pela Lei 

número cinco-A/dois mil e dois, de onze de Janeiro, e do número 

dois do artigo dezasseis do Regimento desta Câmara Municipal, 

aprovada em minuta para a produção de efeitos imediatos.---------- 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente deu por encerrada a reunião às 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.----------------------------------------------------------- 

 

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

 

 

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

 

 

 

NOTA: Acta publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 146/11 

 


