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-----------------------------ATA NÚMERO 23/2013----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM SEIS DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E TREZE.---- 

----------Aos seis dias do mês de junho 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 Vice-Presidente, Dr. Pedro Miguel Amaro de 

Bettencourt Calado, 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. 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 Vice-Presidente declarou 

aberta a reunião.------------------------------------------------------------- 

AUSÊNCIAS: - Não esteve presente o Senhor Presidente Dr. Miguel 

Filipe Machado de Albuquerque, por se ter deslocado ao Tribunal a 

fim de ser ouvido como testemunha de um processo.------------------ 

-------------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.----------------------------------------------------------------- 
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VOTO DE LOUVOR: - Por proposta do Senhor Vereador Costa 

Neves, do PSD, a Câmara aprovou, por unanimidade, um Voto de 

Louvor ao Eng.º José Avelino Nóbrega Silva, diretor do 

Departamento de Água e Saneamento Básico, o qual cessa agora 

funções, pelos serviços relevantes que prestou durante trinta e 

quatro (34) anos ao Município do Funchal.------------------------------ 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Tomando a palavra, o Senhor 

Vereador do PND, Gil Canha, referiu-se ao incêndio ocorrido em 

dois mil e dez, que deflagrou na Eira do Serrado, cujo processo 

está em Tribunal.-------------------------------------------------------------

---Afirmou ter lido o relatório e o certo é que houve prejuízos 

avultados, bem como declarações contraditórias no processo de 

tribunal entre as chefias e os bombeiros. Neste sentido, informou 

que irá apresentar uma proposta, na próxima reunião, para que 

seja instaurado um inquérito ao papel dos Bombeiros Municipais.-- 

------ - No seguimento do mesmo assunto, o Senhor Vereador Artur 

Andrade, da CDU, referiu que na altura fez uma proposta para 

inquérito, uma vez que houve versões contraditórias dentro dos 

próprios bombeiros. Disse que, a questão essencial é encontrar 

planificação e coordenação para que a atuação nestes casos seja 

mais eficaz. Em sua opinião, isto é mais importante do que 

encontrar, agora, passado tanto tempo, um bode expiatório, que é 

o que pode acontecer.--------------------------------------------------------

------Prosseguindo no uso da palavra e em relação à criação do Eco 

-Parque Marinho do Funchal, o Senhor Vereador Artur Andrade 



Ata N.º 23/13                                                                                                                Página 3 de 8   
Reunião da CMF realizada em 06/06 

referiu que o assunto volta, ao que parece, à ordem do dia na 

Assembleia Legislativa Regional. Por isso, e atendendo a que esta 

foi uma proposta da Câmara, entende que o executivo deveria 

“pressionar” todos os partidos políticos ali representados no 

sentido da aprovação dessa legislação.-----------------------------------

------De seguida este Vereador abordou a questão do IMI no 

Funchal, nomeadamente a primeira fase da cobrança, propondo 

que seja incluído na ordem de trabalhos da próxima reunião um 

ponto sobre este assunto.---------------------------------------------------

------Continuando na sua intervenção pediu informação acerca da 

época balnear que se iniciou a um de Junho.---------------------------

------ - Relativamente a esta questão, o Senhor Vereador Amílcar 

Gonçalves, do PSD, informou que a Doca do Cavacas estava em 

obras de recuperação, devido aos estragos do mau tempo, as quais 

serão concluídas dentro de uma semana. Quanto à Praia Formosa, 

está a ser reposta a areia e inertes. Informou ainda que a vigilância 

das praias estava coordenada para funcionar a partir da sua 

abertura.-----------------------------------------------------------------------

------Retomando a palavra, o Senhor Vereador da CDU, Artur 

Andrade, deu conta da insatisfação dos moradores da Rua dos 

Netos que se queixam dos ruídos, ao que parece, provenientes dum 

bar situado no Ateneu.------------------------------------------------------

------A concluir a sua intervenção, colocou mais duas questões. A 

primeira sobre as sargetas da Rua da Carreira que continuam a 

deitar maus cheiros. A segunda questão relativa ao processo da 
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Rua do Ribeirinho.-----------------------------------------------------------

---Nesta altura, o Senhor Vereador Lino Abreu, do CDS/PP, deu 

entrada na sala participando da respetiva reunião.-------------------- 

Assuntos Diversos: - Foram apreciados e votados os assuntos 

seguintes, que não foram incluídos na Ordem do Dia.----------------- 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Pagamento de taxas: - 

Acompanhado da informação do Departamento de Trânsito (refª 

316/DT/2013), foi presente o processo da Empresa Tijolo Branco 

(procºs 17850/11 e 19226/13) sobre o pagamento das taxas em 

atraso relativas à ocupação da via pública com tapumes e grua na 

Rua do Carmo e Rua do Ribeirinho de Baixo, bem como a sua 

redução em cinquenta por cento (50%), tendo a Câmara deliberado 

aprovar, por maioria, com votos contra do PND e abstenção do PS e 

CDU.---------------------------------------------------------------------------- 

-----Declaração de Voto do PND: “Voto contra a redução destas 

taxas porque a empresa anda há vários anos a condicionar o 

trânsito e a passagem de peões na Rua do Ribeirinho, e se a 

autarquia reduzir o calote para metade, então é que empresa 

nunca mais acaba a obra. Depois, é preciso não esquecer que esta 

redução é um favor que a maioria PSD desta Câmara faz a uma 

sociedade do Sr. Jaime Ramos e Companhia.”-------------------------- 

------ - Relativamente ao pedido formulado pela Firma Moura & 

Silva, Lda. (procº 8621/13) para o pagamento em prestações das 

taxas em dívida, relativas à ocupação da via pública no Largo do 

Corpo Santo, quinze, a Câmara deliberou, por unanimidade  
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aprovar o montante total da dívida, incluindo juros, divididos por 

vinte e quatro prestações mensais.---------------------------------------- 

MERCADO DA PENTEADA – Pagamento em prestações das 

rendas em atraso da loja número 3: - Perante o requerimento de 

Alexlipa Calçado, Lda. (procº 22084/13), concessionária da loja 

número três do Mercado da Penteada, solicitando o pagamento em 

prestações das rendas em atraso, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o montante total da dívida, incluindo juros, 

divididos por vinte e quatro prestações mensais.----------------------- 

URBANISMO:-----------------------------------------------------------------

------ - Obras Particulares – Cedência de Terreno: - Perante a 

exposição de Samuel Pestana Gomes Camacho (procº 19908/13, 

sub-procº 2012000381), relativa à deliberação de vinte e sete de 

Março findo, sobre o projeto de legalização do armazém localizado 

no Caminho do Palheiro número cento e oitenta e cinco/Caminho 

do Beco da Doca número nove, freguesia de São Gonçalo, bem 

como da respetiva escritura de cedência, a Câmara tomou, por 

unanimidade, a seguinte deliberação: - Aprovado. Proceda-se à 

escritura de aquisição e pague-se a indemnização respetiva, uma 

vez que o processo de aquisição é anterior ao licenciamento, 

ficando sem efeito a obrigatoriedade da cedência da área.------------ 

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

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

e pela sequência nela prevista:---------------------------------------------

1 – PROPOSTAS DA VEREAÇÃO:----------------------------------------- 
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------ - Proposta de Recomendação do PND, sobre o 

estacionamento de viaturas em zonas controladas por 

parquímetros: - O Senhor Vereador do PND, Gil Canha, 

apresentou a seguinte Proposta de Recomendação:--------------------

---“Conforme deliberação desta câmara, posteriormente ratificada 

pela Assembleia Municipal, a 29 de Abril de 2013, foi reduzido o 

tempo mínimo nas zonas de estacionamento de duração limitada e 

controladas por meios mecânicos (parquímetros) na cidade do 

Funchal, para 15 minutos, conforme o decreto-lei 81/2006, de 20 

de Abril. Desde a aprovação deste decreto-lei, em Abril de 2006, 

que estes equipamentos estão em situação ilegal, pois tinham o 

tempo mínimo de pagamento/estacionamento superior ao previsto 

por este DL. Sendo um princípio da lei, que não se pode exigir aos 

cidadãos que cumpram uma obrigação ou imposição ilegal, venho 

recomendar a esta Câmara, que oficie à Direção Regional dos 

Transportes Terrestres, com conhecimento ao SEP (Sociedade de 

Exploração de Parques de Estacionamento, Lda.) e à Polícia de 

Segurança Pública, para que este organismo extinga todos os 

processos de contra ordenação e respetivas coimas, relativos a 

estacionamentos em zonas geridas por este sistema de 

parquímetros, desde a promulgação do diploma a 20 de abril de 

2006, até a retificação dessa ilegalidade pela Assembleia 

Municipal, a 29 de abril deste ano”.--------------------------------------- 

--- - Colocada à votação, foi rejeitada por maioria, com os votos 

contra do PSD e a favor do PS, CDS/PP e CDU.------------------------ 
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2 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:-------------------------------------------

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

“Prestação de Serviços para o Funchal Jazz 2013”: - Foi 

ratificado, por unanimidade, o despacho do Senhor Presidente 

datado de três/Junho/dois mil e treze, que deu parecer favorável 

ao procedimento referido em epígrafe, no valor de € 33.000,00 

(trinta e três mil euros).-----------------------------------------------------

3 – URBANISMO:-------------------------------------------------------------

------3.1 – Obras Particulares: - Presente projeto de arquitetura 

(revisto) de um edifício de habitação coletiva e serviços, localizado 

entre a Estrada Monumental e a Rua do Vale da Ajuda, freguesia 

de São Martinho, apresentado por FUNCHAL OESTE – Sociedade 

Imobiliária, S.A. (procº 16365/13, sub-procº 2011000262), tendo a 

Câmara deliberado, por unanimidade, deferir, devendo efetuar as 

cedências formais.------------------------------------------------------------

------ - Em face da exposição de Fábio André Leça Rodrigues e 

outra (procº 17193/13, sub-procº 2012000040) referente ao 

projeto de arquitetura para a legalização das obras efetuadas na 

moradia ao Beco do Transval, número trinta e sete, freguesia de 

Santa Maria Maior, a Câmara deliberou, por unanimidade, mandar 

aguardar pela conclusão da revisão do Plano Diretor Municipal.---- 

4 – MERCADOS MUNICIPAIS:---------------------------------------------

------ - Aprovação das minutas dos contratos dos stands 20, 

24/25 do Mercado da Penteada: - A Câmara aprovou, por 

unanimidade, as minutas dos contratos relativos aos stands  
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números vinte (Hortofrutícola) e vinte quatro/vinte cinco (Apoio à 

Agricultura) a celebrar com os adjudicatários Maria Glória Freitas 

Moniz Ramos e Manuel de Assunção Henriques, respetivamente, 

concedendo poderes à Vereadora com o Pelouro da Gestão de 

Mercados Municipais para outorgar os respetivos contratos em 

representação da Câmara.-------------------------------------------------- 

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 ata que eu, 

diretor do Departamento Administrativo, na qualidade de 

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

 

 

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

 

 

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