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-----------------------------ACTA NÚMERO 24/2011----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM VINTE E DOIS DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E 

ONZE.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Aos vinte e dois dias do mês de Junho 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 Presidente, Dr. Miguel Filipe Machado 

de Albuquerque, e com a presença dos Senhores Vice-Presidente, 

Dr. Bruno Miguel Camacho Pereira, e 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. Lino Ricardo Silva Abreu,  

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

Canha e Eng. Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves. 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 estar presente o Senhor Vereador 

Dr. Artur Alberto Fernandes de Andrade.-------------------------------- 

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

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciou-se este período com a 

intervenção do Senhor Vereador Lino Abreu, do CDS/PP, 

abordando a polémica que tem surgido sobre a limpeza das praias, 

nomeadamente a Oeste da Praia Formosa, pedindo explicações 

sobre o assunto.--------------------------------------------------------------

------O Senhor Presidente esclareceu que, durante oito anos 

decorreram as obras da promenade não tendo sido entregue à 

Câmara nenhuma nova zona balnear. A questão, disse, nem é a 

limpeza, mas a necessidade de vigilantes, socorristas, posto 

medico, etc.. Esta não é uma praia concessionada à Câmara, 

contudo serão colocados contentores de lixo e efectuada a 

respectiva recolha, embora a Câmara não possa assegurar a sua 

vigilância, porque não tem essa obrigatoriedade.-----------------------

------A concluir a sua intervenção, o Senhor Vereador Lino Abreu, 

fez referência à onde de assaltos que se está a viver, e que tem sido 

alvo de reclamações dos munícipes, questionando, neste sentido, 

se a Câmara não poderá sensibilizar a Polícia de Segurança Pública 

para uma maior fiscalização.-----------------------------------------------

------O Senhor Presidente respondendo disse que, neste momento, 

a Câmara aguarda a nomeação do novo Comandante da Polícia de 

Segurança Pública, para ter um interlocutor directo.------------------

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

do PND, reiterou a questão que já colocara sobre a actividade de 

“time share”, dando conta da sua continuação no Funchal, 
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nomeadamente à entrada do Cais.----------------------------------------

------ - O Senhor Presidente fez saber que a Câmara vai oficiar à 

Policia de Segurança Pública e à Secretaria Regional de Turismo  e 

Transportes informando esta situação e solicitando uma maior 

fiscalização.-------------------------------------------------------------------

------Continuando na sua intervenção, o Senhor Vereador Gil 

Canha referindo-se à Zona Velha disse que as pessoas questionam 

o que será feito no Jardim das Ondas.------------------------------------

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

assunto está  a ser analisado pela Comissão de Acompanhamento.-

------Terminando a sua intervenção, o Senhor vereador Gil Canha 

questionou para quando está prevista as obras de recuperação do 

Jardim do Campo da Barca, tendo o Senhor Presidente informado 

que já foi aberto o respectivo concurso.----------------------------------  

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

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

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

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

------ - Proposta de Resolução da CDU, para a “Convocação de 

reunião extraordinária da Assembleia Municipal”: (A proposta 

epigrafada, agendada sob o número 177, foi retirada sendo adiada 

para a próxima reunião).---------------------------------------------------- 

------ - Voto de Protesto da CDU “contra a desvalorização do 

papel a desempenhar pelo Município do Funchal nas questões 

sobre o projecto para o aterro da baía do Funchal”: (O Voto de 
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Protesto acima designado, agendado sob o número 178, foi retirado 

e adiado para a próxima reunião).----------------------------------------

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

------2.1 – Obras Particulares: - Acompanhado das informações 

dos serviços técnicos, a Câmara teve presente o projecto de 

alterações e telas finais, apresentado pela Sociedade de 

Desenvolvimento Imobiliário Dazornelaz, Lda. (procºs 12554 e 

22981/11), respeitante ao edifício de habitação colectiva e 

comércio, sito à Rua dos Netos, números cinquenta e um a 

cinquenta e nove, tendo por unanimidade, deliberado deferir.-------

------ - Perante o projecto de licenciamento, acompanhado das 

informações/pareceres dos serviços técnicos, do “Edifício Encosta”, 

localizado na Avenida Sá Carneiro, freguesia da Sé, apresentado 

pela METROPOLITANA – Sociedade Metropolitana de 

Desenvolvimento, S.A. (procº 19439/11), a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável.----------------------------------- 

3 – ACIDENTES DA VIA PÚBLICA: - A Câmara deliberou, por 

unanimidade, indeferir nos termos da informação jurídica, o 

pedido de indemnização formulado por Arlindo da Conceição 

Gomes Ramos (procº 10625/11), pelos estragos causados na sua 

viatura (29-HJ-45), devido a uma depressão no pavimento na Rua 

Velha da Ajuda, São Martinho.--------------------------------------------- 

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, 
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Director do Departamento Administrativo, na qualidade de 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Acta publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 209/11 

 


