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-----------------------------ATA NÚMERO 22/2013------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA, E PÚBLICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DO 

FUNCHAL, REALIZADA EM TRINTA DE MAIO DO ANO DOIS MIL 

E TREZE.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Aos trinta dias do mês de maio 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, e com a presença dos Senhores 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,  

Dr. Gil da Silva Canha, Eng. Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 

e Dr. Artur Alberto Fernandes de Andrade. A secretariar esteve 

presente o Dr. Rui Emanuel Sousa Abreu, diretor do Departamento 

Administrativo.---------------------------------------------------------------

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

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

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

Presidente Dr. Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, por 

estar em Timor em representação da Câmara.-------------------------- 

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



Ata N.º 22 /13                                                                                                                Página 2 de 5   
Reunião da CMF realizada em 30/05 

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

--- - Agostinho de Freitas Jardim Branco – pedido de continuação 

do alargamento da Vereda do Lombo da Quinta, freguesia de São 

Gonçalo;-----------------------------------------------------------------------

--- - José Francisco Correia Henriques – assunto relacionado com 

os abrigos nas paragens dos autocarros da empresa Horários do 

Funchal;-----------------------------------------------------------------------

--- - José António Nunes – assunto referente a um contador 

destinado a água de rega (proc.º 4553/2013);---------------------------

--- - Ercília Maria Rodrigues Santos – exposição/reclamação sobre 

a abertura ilegal do parque de estacionamento privado da taberna 

e mercearia “Os Castrinhos”, situado ao Caminho do Pinheiro das 

Voltas, número doze (procº 20609/2013, em nome de Luciano 

Santos);------------------------------------------------------------------------

--- - José Arlindo Gonçalves – pedido de legalização de um abrigo 

automóvel e churrascaria no prédio localizado ao Caminho do 

Salão, freguesia de Santo António (lote dois do alvará de 

loteamento número dezanove/setenta e quatro) (procº 

8151/2013);-------------------------------------------------------------------

--- - João Albino Rodrigues Pimenta – reclamação contra João 
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Isidoro Gonçalves por obra executada no prédio sito ao Beco das 

Murteiras, freguesia de Santa Maria Maior (procº 38411/2007, 

sub-procº 2008001333).---------------------------------------------------- 

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

esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os diversos serviços 

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

--------------------------------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: - Relativamente aos processos de 

obras particulares abaixo descritos, a Câmara tomou por 

unanimidade as deliberações que para cada um se indica, com 

exceção daquela em que é referido outro sentido de voto.-------------

------ - Maria do Carmo Freitas Figueira Araújo Gouveia e outros 

(procº 20677/13, sub-procº 2009000481) – projeto de arquitetura 

referente ao edifício localizado à Estrada Monumental, número 

duzentos e trinta e oito, freguesia de São Martinho (exposição): - 

Deferido.-----------------------------------------------------------------------

------ - Maksim Karpov (procº 20630/13, sub-procº 2012000225) – 

projeto de alterações de moradia (garagem), localizada no Caminho 

do Areeiro de Baixo, número trinta e um, freguesia de São 

Martinho: - Aprovado nos termos do ponto (A) da informação do 

Departamento de Urbanismo (datada de 27-05-2013).----------------

------ - SOCICORREIA – Investimentos Imobiliários, Lda. (procº 
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22502/13, sub-procº 2011000202) – peças desenhadas de 

substituição referente ao projeto de alterações do edifício de 

habitação e comércio, em construção, localizado na Avenida do 

Infante, freguesia da Sé: - Aprovado, com voto contra do PND.-------

-----Declaração de Voto do PND: “O projeto de alterações 

apresentado pela SOCICORREIA é um abuso inqualificável, porque 

faz alterações que agravam o impacte urbanístico e paisagístico de 

um edifício “charuto”, já de si problemático, que nasceu e se 

agigantou graças à “contaminação” provocada pelo famigerado 

“quarteirão do Savoy”. Este projeto é um exemplo perfeito da 

anarquia urbanística promovida pelo Dr. Miguel Albuquerque na 

nossa martirizada cidade do Funchal, e como já referi, este 

“rebento malformado” nasceu em resultado de um favorecimento 

vergonhoso e criminoso que a maioria PSD desta Câmara fez ao Sr. 

Joe Berardo e ao BANIF, quando permitiram o aumento do índice 

de construção do novo Hotel Savoy, em troca de um terreno 

inclinadíssimo e cheio de matagal no “Pico das Romeiras”, um 

verdadeiro “abica-burros”, de valor patrimonial quase nulo.”---------

------ - Luis Miguel de Aveiro Santos Costa (procº 20133/12, sub-

procº 2012000332) – projeto de renovação do prédio sito à Rua de 

Santa Maria, número duzentos e quarenta, freguesia de Santa 

Maria Maior: - É viável na condição de apresentar alçado sul em 

consonância com a envolvente.-------------------------------------------- 

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

------ - Aprovação das minutas dos contratos dos stands 6 e 
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21 do Mercado da Penteada: - A Câmara aprovou, por 

unanimidade, as minutas dos contratos relativos aos stands seis 

(Peixaria) e vinte um (Hortofrutícola) do Mercado da Penteada, a 

celebrar com os adjudicatários José Marcos Pita e José António 

Pinto Gonçalves.-------------------------------------------------------------- 

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 135/2013, publicada nos locais de estilo 
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