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-----------------------------ACTA NÚMERO 35/2011----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM SEIS DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL E ONZE.-- 

----------Aos seis dias do mês de Outubro 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, 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. 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.----------------------

---Presentes ainda os Senhores Arqt. Luis Filipe Freitas Vieira 

Cravo e Eng. Dírio Leão dos Ramos, que substituem, nos termos e 

ao abrigo do disposto no artigo 78º da Lei número 169/99, de 18 

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

Janeiro, os Senhores Vereadores Dr. Lino Ricardo Silva Abreu, do 

CDS/PP, e Dr. Artur Alberto Fernandes de Andrade, da CDU, 

respectivamente.-------------------------------------------------------------- 

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

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

-------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------
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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 

unanimidade.----------------------------------------------------------------- 

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

intervenção do Senhor Vereador do PS, Rui Caetano, levantando a 

questão do célebre mosquito “ Aedes Aegypti” que, ultimamente, se 

tem manifestado em força. A este propósito questionou se a 

Câmara está a tomar medidas de prevenção necessárias, 

nomeadamente das águas estagnadas, jardins, etc..-------------------

------O Senhor Vereador Costa Neves, do PSD, esclareceu que são 

desenvolvidas acções de limpeza na via pública mas não em zonas 

privadas.-----------------------------------------------------------------------

------ - Fazendo a sua intervenção, o Senhor Vereador Luis Vieira 

Cravo, do CDS/PP, começou por se referir à discordância dos 

comerciantes do Mercado da Penteada pela instalação de 

contadores de água e luz individualmente, atendendo a que, 

segundo dizem, a taxa que pagam à Câmara já deveria incluir 

esses bens essenciais.-------------------------------------------------------

------Respondendo, a Senhora Vereadora Rubina Leal, do PSD, 

esclareceu que, à semelhança do que se passa no Mercado dos 

Lavradores, os comerciantes irão pagar a água e a luz que 

consomem, como aliás já estava previsto no caderno de encargos.--

------Continuando, o mesmo Vereador abordou o problema do 

estacionamento no Mercado da Penteada, referindo que os 
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comerciantes são de opinião que deveriam ser ali colocados 

parcómetros.------------------------------------------------------------------

------Prosseguindo na sua intervenção, este Vereador alertou para 

as águas pluviais no Caminho da Barreira, junto a um 

cruzamento, cuja recolha, ao que parece, se faz do lado contrário 

ao que deveria ser feito.-----------------------------------------------------

------Finalizando a sua intervenção, pediu a atenção da Câmara 

para o problema habitacional duma munícipe, Maria Zita Freitas 

Abreu, residente na Vereda Cidade Santos, número trinta e dois, 

freguesia do Imaculado Coração de Maria.-------------------------------

------ - Usando da palavra, o Senhor Vereador Gil Canha, do PND, 

referiu-se à Zona Velha, mormente à pintura das portas efectuada 

por artistas, dizendo ter sido uma óptima ideia mas que não se 

deveria entrar em exageros, e que por isso algumas portas com 

valor Histórico deveriam manter-se originais.---------------------------

-------De seguida, este mesmo Vereador, questionou se já fora 

retirado o lixo existente na Travessa dos Varadouros, opinando que 

durante o dia os portões deveriam permanecer abertos.---------------

------ - Sobre esta questão, a Senhora Vereadora Rubina Leal, do 

PSD, disse que há um Segurança que possui a chave, abrindo 

durante o dia e encerrando à noite.---------------------------------------

------A concluir a sua intervenção, o Senhor Vereador Gil Canha, 

do PND, e sobre a demolição de casas antigas, fez uma observação 

dizendo que a Câmara deveria recolher portas, janelas, travessões 

antigos, etc., que muitas vezes são depositados no lixo, 
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catalogando e vendendo a pessoas interessadas nesses materiais 

para recuperação de moradias e prédios antigos.-----------------------

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

questionou para quando o recomeço da obra na Travessa do 

Pinheiro da Voltas.-----------------------------------------------------------

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

serão retomadas de imediato.----------------------------------------------

------Depois, este Vereador fez uma chamada de atenção para o 

estado degradante em que se encontra um pequeno jardim no 

Amparo, abaixo da Capela.-------------------------------------------------

------ - Sobre esta questão, o Senhor Presidente respondeu que em 

Novembro ou Dezembro serão feitas plantações no local, quando as 

condições climatéricas forem mais favoráveis.---------------------------

------Em seguida, o mesmo Vereador, alertou para o problema da 

canalização das águas pluviais no viveiro de plantas no Monte, 

abaixo da Tecnovia, que estão vertendo directamente para a 

estrada.------------------------------------------------------------------------

------A concluir a sua intervenção pediu a atenção da Câmara para 

o problema do ribeiro em frente à Apel.-----------------------------------

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

serão executadas obras de canalização dos ribeiros desde a 

Travessa Costa Dias até à Quinta do Til.--------------------------------- 

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

que não foi incluído na Ordem do Dia.----------------------------------- 

URBANISMO:-----------------------------------------------------------------
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------ - Obras Particulares: - Presente requerimento de José 

Alexandre Damásio Gomes (procº 43481/10 – sub-procº 

2008001526), apresentando os projectos de redes de águas e 

esgotos referente à construção de um armazém/serviços, a ser 

implantado no Sitio da Fundoa de Cima, freguesia de São Roque, 

tendo a Câmara tomado a seguinte deliberação: - Deferida a 

revalidação, com abstenção do PND e CDU, nos termos da 

informação do Departamento de Água e Saneamento Básico (refª 

DASB/240).------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

------ - Proposta da CDU sobre “Avaliação – Aplicação da Lei 

de Meios. Acordos com o Governo Regional”: - (A proposta 

agendada sob o número 250 foi retirada e mandada agendar para a 

próxima semana).------------------------------------------------------------ 

2 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:-------------------------------------------

------ - Parecer prévio favorável à celebração de contrato de 

prestação de serviços para “Aluguer de embarcação de pesca 

comercial”: - Face ao respectivo processo (Dp.Ciência I- 6863/11) 

a Câmara deliberou, por maioria, com abstenção do PND, dar 

parecer prévio favorável ao procedimento – abertura de concurso, 

para aquisição de serviços de “Aluguer de embarcação de pesca 

comercial para a realização de uma campanha de pesca 
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experimental e exploratória no âmbito do projecto MARPROF – 

realização da campanha chacmad – 4 Selvagens”.----------------------

---Nesta altura, o Senhor Presidente saiu da sala passando a 

presidir os restantes trabalhos o Senhor Vice-Presidente.------------- 

3 – TRÂNSITO:---------------------------------------------------------------

------ - Parque de Estacionamento das Cruzes: - De acordo com 

a informação do Departamento de Trânsito (refª 30/MN/DT/2011), 

a Câmara deliberou, por maioria, com abstenção do PND, aprovar 

a alteração do Parque de Estacionamento das Cruzes, esclarecendo 

que esta decisão para efeitos de concessão deste espaço deverá 

ficar sempre integrado nos parques de São João, Campo da Barca, 

Autonomia e Cruz Vermelha.----------------------------------------------- 

4 – URBANISMO:-------------------------------------------------------------

------4.1 – Obras Particulares: - Em presença do processo relativo 

ao projecto de recuperação do imóvel sito à Avenida Arriaga 

números onze a quinze, freguesia da Sé, apresentado por Maria de 

Los Angeles Gonçalves da Silva Ferreira, na qualidade de 

procuradora de Maria Teresa Barreto Henriques (procº 19858/11 – 

sub-procº 2010000414), a Câmara deliberou, por unanimidade, 

deferir, mantendo o eixo da rosácea, sendo recomendado que a 

solução a adoptar para a estrutura/caixa do elevador seja em 

material translúcido (Placa).------------------------------------------------ 

5 – DIVERSOS:---------------------------------------------------------------

------ - Associação para o Planeamento da Família (APF) – 

isenção de taxas de sinalética: - De acordo com o parecer do 
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Departamento Jurídico (refª 136/DJ/2011), a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar a isenção das taxas municipais devidas 

pela colocação de placas direccionais, da Associação para o 

Planeamento da Família (APF) – Delegação Regional da Madeira 

(regº 39105/11).--------------------------------------------------------------

------ - Imóvel à Rua Latino Coelho, número 12, freguesia de 

Santa Maria Maior – Direito de preferência: - Perante o 

solicitado por Maria Clara de Freitas Bazenga Vieira e Teixeira e 

outros (procº 9058/11), na qualidade de co-proprietária do imóvel 

sito à Rua Latino Coelho, número doze, freguesia de Santa Maria 

Maior, a Câmara deliberou, por unanimidade, abdicar do direito de 

preferência do respectivo imóvel, na condição do particular que o 

adquirir dar inicio às obras de recuperação do mesmo.--------------- 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-

Presidente deu por encerrada a reunião às 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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