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-----------------------------ATA NÚMERO 27/2013----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM QUATRO DE JULHO DO ANO DOIS MIL E 

TREZE.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Aos quatro dias do mês de julho do ano dois mil e treze, 

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. 

Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, e Vereadores: Dr. 

Bruno Miguel Camacho Pereira, 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  

e Dr. Gil da Silva Canha. A secretariar esteve presente o Dr. Rui 

Emanuel Sousa Abreu, diretor do Departamento Administrativo.--- 

---Presente ainda o Senhor Eng.º 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.------------------------------------------------------------------------ 

AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estar presente o Senhor Vereador 

Eng. Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves.---------------------------- 
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-------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------ 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada 

a leitura da ata da reunião anterior a qual, previamente distribuída 

em minuta aos Senhores Vereadores, foi aprovada por 

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

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciando este período, o Senhor 

Vereador Gil Canha, do PND, fez referência ao Café del Mar, na 

Rua António José de Almeida, apontando para o facto da estrutura 

de gelados que existe no exterior ser um elemento dissonante para 

a esplanada, que até está bonita.------------------------------------------

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

situação dos jardins no Porto do Funchal, que se encontram num 

estado lastimável.------------------------------------------------------------

--- - O Senhor Presidente informou que, embora não sendo 

pertença da autarquia, foi acordado com o Governo Regional que a 

Câmara passaria a fazer a sua manutenção e a Sociedade de 

Desenvolvimento o tratamento do sistema de rega.---------------------

------Por fim o Senhor Vereador Gil Canha, do PND, perguntou se 

havia alguma resposta ao ofício da Câmara sobre as questões 

colocadas ao Madeira Magic.-----------------------------------------------

------ - Fazendo a sua intervenção, o Senhor Vereador da CDU, 

Dírio Ramos, começou por referir a necessidade de ser efetuado um 

corte nas árvores, no Conjunto Habitacional de Santo Amaro, junto 

à Escola do Tanque.---------------------------------------------------------

------Referiu também este Vereador que na Travessa da Terça, 
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junto ao número cinquenta e oito, há um terreno cujo proprietário 

tem de ser notificado para a sua limpeza, por constituir uma 

situação de risco.-------------------------------------------------------------

------A concluir a sua intervenção, e a propósito dos aviários em 

São João de Latrão, em São Gonçalo, disse que apesar dos Serviços 

de Saúde, em dois mil e dez, terem afirmado que seria desativado, 

a CDU tem informação de que tal não aconteceu.---------------------- 

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

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

VOTO DE LOUVOR: - Por proposta do Departamento de Cultura, a 

Câmara aprovou, por unanimidade, o seguinte Voto de Louvor:-----

----“O Museu Henrique e Francisco Franco foi fundado em 1987, 

tendo por base uma coleção adquirida pela CMF aos herdeiros, em 

1966 e 1972. Instalado num edifício à Rua João de Deus, antigo 

Auxilio Materno-Infantil de curiosas caraterísticas arquitetónicas 

de Estado Novo, tem vindo a apresentar diversas musealizações e 

exposições, tendo por base o seu valioso espólio. A riqueza desse 

espólio e as facetas da vida e obra dos dois irmãos permitem 

diversas leituras, ricas em conteúdo histórico e artístico. A última 

destas exposições inaugurada, “Paris Horizonte Fatal”, apresenta a 

relação entre a obra dos dois irmãos e os movimentos modernistas 

nascentes na capital europeia da cultura de então, na segunda 

década do século XX. Para enriquecimento dessa exposição, a 

Câmara Municipal do Funchal recebeu do Professor Doutor Rui 

Carita a doação de 15 gravuras e desenhos inéditos dos dois 
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artistas. Assim, a Câmara Municipal do Funchal delibera aprovar 

um voto de louvor e agradecimento ao Professor Doutor Rui Carita, 

pela generosidade e sentido cívico desta ato, que torna ainda mais 

interessante o espólio da coleção Franco, e contribui para o 

enriquecimento cultural na cidade do Funchal.”------------------------ 

--------------------------------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: - Presente projeto de arquitetura, 

retificado, relativo à construção de uma moradia localizada no 

Caminho da Ladeira, freguesia de Santo António, apresentado por 

Aurélia Maria Velosa de Sena (procº 24360/13, sub-procº 

2013000129), tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, 

deferir nos termos do ponto A da informação da Divisão de Gestão 

Urbanística (refª 097/13).---------------------------------------------------

------ - A Câmara deliberou, por maioria, com abstenção do PND, 

aprovar o estudo prévio, apresentado por Mata, S.A. (procº 

27518/13, sub-procº 2013000199) para uma unidade 

comercial/loja e armazém, localizado na Travessa do Tanque, 

Santa Quitéria, freguesia de Santo António.----------------------------- 

2 – TRÂNSITO:---------------------------------------------------------------

------ - Adesão à Rede Cidades e Vilas de Excelência: - 

Acompanhada do respetivo Regulamento, foi presente a informação 

do Departamento de Trânsito (I-2013/4992) relativa à “Adesão à 
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Rede Cidades e Vilas de Excelência”, sugerindo que a mesma 

contemple os temas “Cidade ou Vila Acessível para Todos” e 

“Cidade ou Vila Turística”, tendo a Câmara deliberado, por 

unanimidade, aprovar esta adesão de acordo com a citada 

informação.-------------------------------------------------------------------- 

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

------ - Processos Disciplinares: - Nos termos e com os 

fundamentos do relatório final, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, arquivar o processo disciplinar (nº 03/2013) 

instaurado a Carlos Duarte Vieira Silva, Assistente Operacional 

(Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais).----------------

------ - Em face do respetivo processo disciplinar (nº 07/2013), a 

Câmara deliberou, por unanimidade, e escrutínio secreto, aplicar 

ao funcionário José Rui Alves Rodrigues, Assistente Operacional 

(Lubrificador) a exercer funções na Divisão de Manutenção e 

Equipamentos do Departamento Financeiro, por violação do dever 

de zelo, a pena de multa no valor de € 116,00 (cento e dezasseis 

euros), suspensa por um ano, nos termos e com os fundamentos 

do relatório final.------------------------------------------------------------- 

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 ata que eu, 

diretor do Departamento Administrativo, na qualidade de 

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

 

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

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

Nota: Ata publicitada pelo Edital nº 181/2013, publicada nos locais de estilo 


