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-----------------------------ACTA NÚMERO 43/2011----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA, E PÚBLICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DO 

FUNCHAL, REALIZADA EM TRINTA DE NOVEMBRO DO ANO 

DOIS MIL E ONZE.------------------------------------------------------------------------- 

----------Aos trinta dias do mês de Novembro 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. 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.--------------------------------------------- 

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

substitui, 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, o Senhor Vereador Dr. Artur Alberto 

Fernandes de Andrade, da CDU.------------------------------------------- 

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

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

--- - José Aurélio Teixeira Vasconcelos – pedido de continuação da 

obra de execução da Travessa do Lombo da Quinta, freguesia de 

São Gonçalo. (Será aberto novo concurso para o efeito);---------------

--- - José Carlos Gomes Camacho – pedido de alargamento da 

Vereda do Caires – Caminho do Lombo dos Aguiares, freguesia de 

Santo António. (Esta obra está prevista para o próximo ano);--------

--- - Ricardo Silva Rodrigues – entrega de abaixo assinado relativo 

ao lançamento de infra-estruturas no Bairro dos Moinhos, 

freguesia de São Pedro;------------------------------------------------------

--- - Maria Otília de Castro Ferreira – pedido de reparação da Rua 

Padre Abel (Lombo dos Aguiares) junto aos pilares da Cota 500 que 

permanece com acesso pedonal provisório;------------------------------

--- - Celestina Jerónima Cândida Fernandes Silva – pedido de 

habitação social;--------------------------------------------------------------

--- - Maria Ilda Spínola Fernandes Correia Jasmins – reclamação 

contra vizinho por execução de obras (incumprimento dos 

afastamentos) no prédio ao caminho de São Roque, número vinte 
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cinco-B, freguesia de São Roque (procº 28006/2011);-----------------

--- - Avelino de Sousa Alves – pedido de colocação de paragem de 

autocarro na zona onde reside, pelo facto da existente estar muito 

distante;-----------------------------------------------------------------------

--- - Manuel Freitas Basílio – exposição sobre obras na moradia ao 

Caminho da Ladeira, número cento e cinquenta, Santo António 

(procº 50123/2011);---------------------------------------------------------

--- - José Manuel Freitas – pedido de nova licença de obras 

referente à moradia localizada no Sitio de São João de Latrão, 

freguesia de São Gonçalo (procº 43820/2008);--------------------------

--- - João Sotero Silva Castro – assunto relacionado com a 

mudança de finalidade do prédio sito à Estrada Comandante 

Camacho de Freitas, número seiscentos e quarenta e oito, 

freguesia de São Roque (procº 39531/2010);----------------------------

--- - José Pedro Andrade de Lagos – reclamação contra vizinho 

devido à escavação junto à partilha, colocando em perigo a 

estabilidade do muro de suporte da moradia sita à Estrada da 

Camacha, número cento e sessenta e quatro, freguesia de São 

Gonçalo (procº 5181/2004);------------------------------------------------

--- - João Manuel Teixeira Nunes – assunto relacionado com a 

elaboração do projecto de legalização da moradia situada na Rua 

da Ribeira de Santana, número trinta e quatro, freguesia de São 

Roque (procº 45866/2004);-------------------------------------------------

--- - Teresa Pimenta de Freitas – pedido de esclarecimentos 

referente à reclamação já apresentada, contra Maria Gorete 
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Gomes Camacho Nóbrega, por obras ilegais no prédio ao Caminho 

da Casa Velha, freguesia de Santa Maria Maior (procº 

51949/2010);-----------------------------------------------------------------

--- - José Manuel Teixeira Dias – abaixo assinado dos moradores 

da Rua de Santa Rita, junto à Cooperativa de Banana Gesba, 

freguesia de São Martinho, por estacionamento abusivo naquela 

artéria (procº 14436/2009).------------------------------------------------

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

esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os diversos serviços 

as situações que necessitavam informação.----------------------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Tomando a palavra, o Senhor 

Vereador Dírio Ramos, da CDU, apresentou o seguinte Voto de 

Protesto, contra a retirada de estruturas de propaganda:-------------

---“A Câmara Municipal do Funchal procedeu à retirada de 

estruturas de propaganda da CDU que se encontravam colocadas 

em diversos pontos da cidade do Funchal. Esta decisão foi tomada 

sem previamente ser dada informação ou sem ter procedido a 

qualquer contacto a partir do qual fosse possível chegar-se a um 

entendimento e possivelmente ser removida alguma estrutura 

situada em espaço que prejudicasse de alguma forma algum evento 

público, comemoração festiva ou outra. Trata-se de uma decisão 

unilateral, provocatória, atentatória de direitos e garantias quanto 

à expressão de posições públicas e políticas com a qual não 

podemos concordar nem tampouco pactuar. Com esta atitude, a 

Câmara Municipal do Funchal demonstra uma postura arrogante, 
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contrária às liberdades de expressão e de demonstração de 

posições públicas e políticas contrárias às defendidas pela força 

política que gere o Município do Funchal. Uma vez mais, vimos, 

por este meio, apresentar o nosso mais veemente protesto contra 

esta decisão atentatória quanto a direitos e garantias consagrados 

na Constituição da República Portuguesa, assim como manifestar 

o nosso repúdio por esta atitude profundamente discriminatória e 

profundamente anti-democrática da Câmara Municipal do 

Funchal”.----------------------------------------------------------------------

--- - Este Voto de Protesto foi rejeitado pelo PSD, PS, PND e 

CDS/PP.----------------------------------------------------------------------- 

------ - De seguida interveio o Senhor Vereador Lino Abreu, do 

CDS/PP, apresentando para agendamento, na próxima reunião, 

uma proposta sobre a utilização de 10% (dez por cento) da receita 

da Derrama às famílias carenciadas e em acções de dinamização e 

revitalização do comércio tradicional.-------------------------------------

-------------------------------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 “Plano e Orçamento da 

CMF para 2012: Auscultação às Juntas de Freguesia e às 

populações”: - Presente a seguinte proposta de resolução:---------- 

---“Na situação de crise económica e financeira que o País e neste 

caso particular a Região Autónoma da Madeira atravessam, há que 
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reorientar as prioridades e definir claramente as áreas e 

investimentos a concretizar. As dificuldades e constrangimentos 

financeiros a que as autarquias estão sujeitas (não transferência 

de verbas essenciais ao seu funcionamento e actividade, como é o 

caso das verbas provenientes do IRS, redução das transferências 

provenientes do Orçamento de Estado…etc…) obrigam a uma 

definição clara das capacidades de investimento público, visando 

sempre o bem-estar e a qualidade de vida das populações. Face a 

este cenário, o investimento camarário deve ser reorientado para 

uma intervenção que contemple, no essencial, as necessidades 

mais básicas e prementes das populações: pequenas obras locais, 

reparações nas redes de saneamento básico, recuperação 

urbanística, pequenos acessos, entre outras questões que mais 

directamente se relacionam com o dia a dia das populações. Assim, 

a Câmara Municipal do Funchal, na preparação do Plano de 

Investimentos para 2012, delibera efectivar uma auscultação às 

Juntas de Freguesia do Concelho por forma a que estas 

apresentem um “caderno de prioridades” que contemple as obras 

essenciais para as populações das respectivas freguesias, assim 

como abrir no sítio da Câmara Municipal do Funchal na Internet, 

um espaço para a recepção de sugestões, ideias, propostas de 

intervenção local no Concelho, possibilitando assim um leque 

alargado de participantes e o envolvimento quer do conjunto do 

Poder Local quer dos munícipes na elaboração da intervenção e 

investimento camarário para o próximo ano”.--------------------------- 
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--- - Colocada à votação, a proposta foi rejeitada com votos contra 

do PSD, PS, CDS/PP e a abstenção do PND.--------------------------- 

2 – MERCADOS MUNICIPAIS:---------------------------------------------

------ - Loja nº 1 do Mercado da Penteada: - A pedido de Inácio 

Modas, Comércio Confecções, Lda. (procº 47680/11), a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o averbamento da loja 

número um do Mercado da Penteada em nome da Empresa 

Asadelta – Comércio de Artigos de Desporto, Lda., nos termos da 

informação do Departamento de Contratação Pública.---------------- 

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

------3.1 – Processos Disciplinares: - Presente processo 

disciplinar (nº 12/2011), instaurado a Maria José Câmara Ferreira, 

Assistente Técnica (Assistente Administrativo) a exercer funções na 

Secção de Execuções Fiscais do Departamento Jurídico, por falta 

de zelo, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, mediante 

escrutínio secreto, aplicar a pena de multa de € 165,00 (cento e 

sessenta e cinco euros) com pena suspensa por um ano, nos 

termos e com os fundamentos do relatório final.------------------------

------ - Em face do processo disciplinar (nº 13/2011), instaurado a 

Luís Miguel Martins Teixeira, Assistente Operacional (Cantoneiro 

de Limpeza), a exercer funções no Departamento de Ambiente, por 

falta de zelo, obediência e lealdade, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, mediante escrutínio secreto, aplicar a pena de vinte 

(20) dias de suspensão, com pena suspensa por um ano, nos 

termos e com os fundamentos do relatório final.------------------------
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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, 

Director do Departamento Administrativo, na qualidade de 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Acta publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 376/11 

 


