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-----------------------------ATA NÚMERO 28/2016------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA, E PÚBLICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DO 

FUNCHAL, REALIZADA EM VINTE E OITO DE JULHO DO ANO 

DOIS MIL E DEZASSEIS.--------------------------------------------------- 

----------Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano dois mil e 

dezasseis, nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do 

Município e Sala de Reuniões, reuniu a Câmara Municipal, pelas 

quinze horas, sob a Presidência do Senhor Presidente, Paulo 

Alexandre Nascimento Cafôfo, estando presentes a Senhora Vice-

Presidente, Idalina Perestrelo Luis, e os Senhores Vereadores: 

Domingos Manuel Martins Rodrigues, João José Sales Fernandes 

Correia, Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, Vanda Maria 

de Fátima Sousa de França Correia de Jesus, Miguel Sérgio 

Camacho Silva Gouveia e João José Nascimento Rodrigues. A 

secretariar esteve presente Catarina Isabel Sousa Pereira, Chefe de 

Divisão de Atendimento e Administração.--------------------------------

---Presentes, ainda, a Senhora Carolina Isabel Ribeiro Silva, Luis 

Miguel Castro Rosa e Énio Vieira Martins, que substituem, nos 

termos e ao abrigo do disposto nos artigos 78º e 79º da Lei número 

169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei número 5-A/2002, de 

11 de janeiro os Senhores Vereadores Bruno Miguel Camacho 

Pereira, José Manuel de Sousa Rodrigues e Artur Alberto 

Fernandes Andrade, do PSD, CDS/PP e CDU, respetivamente.------ 

---Além dos acima mencionados, estiveram também presentes o 

Chefe de Gabinete Miguel Iglésias e  os adjuntos da Vereação, João  
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Beja, Sandra Silva, Énio Câmara e Mabely Moreira.------------------- 

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

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

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

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

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - O Senhor Presidente deu a 

palavra ao Senhor Vereador Miguel Gouveia, da Mudança que 

informou que a Câmara, no âmbito do regime jurídico de 

cooperação técnica e financeira entre a administração pública 

regional e a administração local da Região, propôs a celebração de 

contratos-programa para a realização de obras no Concelho. Com a 

suspensão do PAEF e após publicação do Decreto-Lei 6/2005 

permite que os Municípios proponham um conjunto de 

investimentos a serem candidatos a estes contratos, 

nomeadamente: beneficiação do Caminho do Lombo (Monte/Santa 

Luzia); o alargamento parcial do Caminho do Lazareto (Santa Maria 

Maior/São Gonçalo); a repavimentação da Estrada Comandante 

Camacho de Freitas (entre a Rotunda do Esmeraldo e o 

cruzamento das Courelas, Santo António); o alargamento parcial 

do Caminho do Jamboto para introdução de transportes públicos 

(Santo António); repavimentação da Estrada Monumental (troço 

entre  a  Rotunda  ASSICOM e  Rotunda  da Vitória, São Martinho);  
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remodelação do edifício da antiga escola do Poço da Câmara para 

Centro Cívico da Freguesia do Imaculado Coração de Maria); 

alargamento da Vereda da Cova com ligação à Estrada 

Comandante Camacho de Freitas, incluindo a canalização parcial 

do ribeiro (São Roque); o alargamento da Vereda do Calhau com 

ligação à Estrada Comandante Camacho de Freitas (São Roque) e a 

criação de um espaço geracional, gerido pela Autarquia, cujo 

projeto de arquitetura está concluído para um edifício junto à 

cadeia dos Viveiros. Referiu ainda que os projetos a candidatar têm 

uma estimativa de valor global, na ordem dos quatro milhões e 

quatrocentos mil euros (4,400.000,00 €) e que ficam aquém dos 

seis milhões de euros que antigamente se utilizavam através desta 

via.------------------------------------------------------------------------------

--- -Relativamente a este assunto, a Senhora Vereadora Vanda de 

Jesus, do PSD, questionou se já existiu algum contacto com o 

Governo Regional sobre este assunto ao que o Senhor Vereador 

Miguel Gouveia informou que sim, já existiu um primeiro contacto 

informal com o Senhor Secretário Regional das Finanças e 

Administração Pública e já foi enviado o ofício com as pretensões 

da Autarquia, no entanto ainda não existe um documento oficial 

para efetuar as candidaturas.---------------------------------------------- 

--- - Ainda sobre este assunto, o Senhor Vereador João Rodrigues, 

do PSD questionou os valores dos últimos contrato-programas  ao 

que  o  Senhor Vereador Miguel Gouveia informou que no ano de 

dois  mil  e  cinco  (2005)  foi  de  sete milhões e duzentos mil euros  
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(7,200,000.00€), em dois mil e seis (2006), de oito milhões e 

seiscentos mil euros (8,600,000.00€), em dois mil e sete (2007), de 

sete milhões e quinhentos mil euros (7,500,000.00€), em dois mil e 

oito (2008), de seis milhões e quinhentos mil euros 

(6,500,000.00€), dois mil e nove (2009), de seis milhões e 

oitocentos mil euros (6,800,000.00€), dois mil e dez (2010), de seis 

milhões e trezentos mil euros (6,300,000.00€), em dois mil e onze 

(2011), de seis milhões e duzentos mil euros (6,200,000.00€), em 

dois mil e doze (2012), de seis milhões e cem mil euros 

(6,100,000.00€), em dois mil e treze (2013), de dois milhões e 

duzentos mil euros (2,200,000.00€), em dois mil e catorze (2014), 

de três milhões e cem mil euros (3,100,000.00€), sendo que em 

dois mil e catorze (2014) e dois mil e quinze (2015) não foi possível 

efetuar estes contratos.------------------------------------------------------ 

------Usando agora da palavra, a Senhora Vereadora Vanda de 

Jesus, do PSD, informou que os comerciantes da Rua do Bispo e 

das Ruas da Queimada de Baixo e de Cima estão a queixar-se do 

excesso de baratas e ratos tendo já alguns contratado empresas 

para efetuar desinfestação mas o problema persiste ao que a 

Senhora Vice-Presidente refutou que ratos não deverão existir 

porque há muito pouco tempo foi feita uma desratização, mas que 

os serviços irão averiguar.--------------------------------------------------

---Continuando,  a  Senhora  Vereadora  Vanda  de  Jesus, referiu 

a notícia  num  órgão  de  comunicação de ontem teriam caído 

duas crianças,  no  mesmo lugar,  no  Complexo Balnear  do Lido e  
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questionou se já foram apuradas as causas ao que a Senhora Vice-

Presidente informou que já está identificada a causa, sendo que a 

obra ainda se encontra na garantia, pelo que será acionada a 

mesma e encaminhada para o seguro, no entanto, referiu que vão 

avançar ainda hoje um conjunto de regularizações para evitar 

acidentes futuros.------------------------------------------------------------

------Por último, a Senhora Vereadora Vanda de Jesus, referiu que 

ontem foi divulgado a construção do Skate Park, tendo no entanto 

surgido a dúvida quanto à sua localização, pois na altura da 

apresentação fora aprovado na zona do Lido ao que o Senhor 

Presidente informou que a proposta foi apresentada com a 

possibilidade de ser neste local, tendo sido posteriormente sujeita à 

análise pelos serviços para escolha do local mais adequado.--------- 

--- -Continuando a Senhora Vereadora Vanda de Jesus solicitou 

cópia dos projetos apresentado no último orçamento participativo 

ao que o Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da Mudança 

informou que seriam entregues até à próxima semana.--------------- 

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

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

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

1 – OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS/HABITAÇÃO 

SOCIAL:------------------------------------------------------------------------

------ - Empreitada de  “Renovação/Construção  do  Conjunto 

Habitacional  da  Quinta  Falcão –  30  Fogos, Infraestruturas 

e  Arranjos  Exteriores  –  Abertura  de  Concurso  Público:  - A  
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Câmara deliberou, por unanimidade, conforme proposto pela 

SocioHabitaFunchal (ref.ª 431/SHF/DPH/2016), aprovar a 

abertura de concurso público para a execução da empreitada 

designada em título, pelo valor global de € 2.550.000,00 (dois 

milhões, quinhentos e cinquenta mil euros), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, bem como aprovar a peças processuais.---------

------ - Empreitada de “Renovação/Construção do Conjunto 

Habitacional dos Viveiros – 28 Fogos, Infraestruturas e 

Arranjos Exteriores” – Abertura de Concurso Público: - 

Conforme proposto pela SocioHabitaFunchal, E.M. (refª 

432/SHF/DPH/2016), a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a abertura de concurso público para a execução da 

empreitada de “Renovação/Construção do Conjunto Habitacional 

dos Viveiros – 28 Fogos, Infraestruturas e Arranjos Exteriores”, 

pelo valor global de € 2.280.000,00 (dois milhões, duzentos e 

oitenta mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem 

como aprovar as peças processuais.-------------------------------------- 

2 – PARQUE ECOLÓGICO DO FUNCHAL:--------------------------------

------ - Concessão do Direito de Exploração de Abrigos de 

Montanha e de uma Infraestrutura de Apoio ao Turismo de 

Natureza no Parque Ecológico do Funchal – Abertura de 

Procedimento: - Acompanhada do respetivo processo, foi presente 

a deliberação que abaixo se transcreve:----------------------------------

---“Considerando que no Parque Ecológico do Funchal existem 

diversas infraestruturas executadas  com o intuito  de construírem  

 

 



Ata N.º 28/16                                                                                                               Página 7 de 20     

Reunião da CMF realizada em 28/07 

abrigos de montanha; Considerando que no Parque existe uma 

área apropriada à construção, que pode ser adaptada como 

infraestrutura de apoio ao turismo de natureza, estrutura que não 

existe no Município do Funchal; Considerando que as entidades 

públicas não estão vocacionadas para a exploração direta deste 

tipo de infraestruturas/atividade. A Câmara Municipal do Funchal 

delibera: 1 – Abrir concurso público para a Concessão de 

Exploração de Abrigos de Montanha e de uma Infraestrutura de 

Apoio ao Turismo de Natureza no Parque Ecológico do Funchal; 2 – 

Aprovar as peças do procedimento; 3 – Nomear como Júri: Efetivos 

– Presidente: Manuel Biscoito; Vogais Efetivos: - António Neto, que 

substituirá o presidente nas suas ausências e impedimentos; 

Alexandra Gouveia; Manuel Rosa; João Nunes; Suplentes: 

Francisco Félix; Ricardo Araújo”.------------------------------------------ 

----A Senhora Vereadora Vanda de Jesus, do PSD, alertou para 

algum cuidado a ter em relação aos critérios de adjudicação, 

particularmente em relação aos fatores qualitativos, que quando 

não são suficiente claros podem levantar algumas dúvidas pelo 

próprio Tribunal de Contas.------------------------------------------------  

--- - Após apreciação, foi aprovada por unanimidade.------------------ 

3 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO:-------------------------------------

------ - Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Câmara 

Municipal do Funchal e a AICA – Associação de Investigação 

Científica do Atlântico – Aprovação da Minuta: - Presente 

proposta  de  deliberação, que  abaixo se transcreve, acompanhada  
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da Minuta do Protocolo que dela faz parte, a qual constitui o anexo 

(A) desta ata:------------------------------------------------------------------ 

---“A AICA, Associação de Investigação Científica do Atlântico, é 

uma instituição, sem fins lucrativos, que visa a promoção da 

investigação científica e tecnológica nas diversas áreas do 

conhecimento, visando um melhor aproveitamento de recursos 

humanos e materiais, agrupando projetos de investigação que 

englobam os Arquipélagos Atlânticos que compõem a Macaronésia, 

Açores, Canárias, Cabo Verde e Madeira; Esta Associação vai 

promover, nos dias 28 e 29 de setembro do corrente ano, o II 

Congresso de Turismo da Madeira, subordinado ao tema “A 

importância do turismo no desenvolvimento dos territórios”; Este 

congresso tem por objetivo debater a importância do fenómeno 

turístico no desenvolvimento dos territórios, juntando um grupo de 

investigadores universitários com formação nas diversas áreas do 

conhecimento, e que estão ligadas direta ou indiretamente a este 

setor de atividade, que é considerado atualmente aquele que 

apresenta maior volume de negócios no mundo; A Madeira é uma 

ilha turística de excelência, onde o turismo foi e continua a ser o 

“motor” de desenvolvimento de toda a Região Autónoma da 

Madeira, com maior incidência no Município do Funchal, que 

apresenta neste momento 20 mil camas e dispõe de grandes 

potencialidades turísticas; O Funchal é considerado um Município 

turístico, em que grande parte das atividades do setor terciárias 

giram  à  volta  deste  setor. As  temáticas  que serão abordadas no  
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Congresso vão de encontro à Estratégia Municipal para o Turismo, 

definida pela Câmara do Funchal, visando uma maior 

sustentabilidade do setor e potenciar os produtos turísticos que a 

Cidade tem para oferecer. Às câmaras municipais, de acordo com o 

disposto nas alíneas o) e ff) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, compete deliberar sobre as formas de apoio a 

entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com 

vista (…) à realização de eventos de interesse para o município bem 

como apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de 

eventos relacionados com atividade de interesse municipal; Nestes 

termos a Câmara Municipal do Funchal delibera aprovar a 

celebração do protocolo a outorgar com a AICA - Associação de 

Investigação Científica do Atlântico, tendo em vista apoiar a 

organização da realização do II Congresso de Turismo da Madeira, 

nos termos definidos no anexo”.------------------------------------------- 

--- - Posta à votação, foi aprovada por maioria, com abstenção do 

PSD, CDS/PP e CDU.-------------------------------------------------------- 

------Declaração de Voto do PSD: “A abstenção do PSD deve-se ao 

facto de estarmos a aprovar um protocolo de cooperação, em cujo 

anexo e na cláusula dois, a Autarquia deverá suportar custos de 

viagens, alojamento, transporte, coffee break e um jantar sem que 

exista um valor definido, pelo que deveria estar estipulado um teto 

para o apoio em questão.”-------------------------------------------------- 

------Declaração de Voto do CDS/PP:  “ A abstenção do  CDS/PP 

prende-se  pelos  mesmo  factos,  com  dúvidas   relativamente  ao  
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montante do apoio que não está previsto.”------------------------------- 

------Declaração de Voto da CDU: “Não se trata de colocar em 

causa a iniciativa, a promoção do II Congresso Internacional de 

Turismo da Madeira e o interesse que o tema em discussão e 

reflexão suscita. A nossa abstenção resulta do facto de não 

estarem quantificadas as despesas inerentes aos compromissos a 

assumir pelo Segundo Outorgante, neste caso a CMF, nem nos 

documentos que nos são disponibilizados, existir qualquer 

referência ou previsão quanto a esses custos. Uma vez mais 

afirmamos que não se trata de desvalorizar o evento, trata-se sim 

de definir com rigor as responsabilidades financeiras do Município 

nesta questão.---------------------------------------------------------------- 

4 – UTILIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL – Isenção de Taxas: -  

A pedido da APPDA – Madeira - Associação Portuguesa para as 

Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (proc.º 30767/16), a 

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do 

Teatro Municipal, com isenção do pagamento de taxas, para a 

realização do espetáculo “Minhas Ricas Sogras”, nos termos da 

informação da Divisão Jurídica (refª 613/DJF/DJ/2016).------------ 

5 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÕES: - A Câmara 

deliberou, em função do solicitado por César da Cunha 

Vasconcelos e com base na informação do Departamento de 

Ambiente (refª 1970/DA/2016), aprovar, por unanimidade, o 

pagamento da importância de € 80,00 (oitenta euros), referente aos 

estragos  causados  na  viatura Peugeot 205 (matrícula 15-57-MA),  
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pelo deslizamento de um contentor de 1100L na Rua da Levada de 

Santa Luzia (Bairro do Grémio dos Bordados).--------------------------

------ - A pedido de Sónia Maria da Conceição Ferreira Camacho, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, de acordo com a 

informação do Departamento de Ambiente (refª 1975/DA/2016), o 

pagamento da indemnização no valor de € 24,40 (vinte e quatro 

euros e quarenta cêntimos), pelos estragos provocados, 

inadvertidamente, por uma pedra, na viatura Volkswagen 

(matrícula 53-52-MA), aquando do manuseamento de uma 

roçadoura que procedia à limpeza da Estrada do Livramento.--------

------ - Perante o solicitado por Maria Fátima Barros Abreu 

Gonçalves, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo por base 

a informação do Departamento de Ambiente (refª 1974/DA/2016), 

autorizar o pagamento da indemnização no valor de € 135,05 

(cento e trinta e cinco euros e cinco cêntimos), pelos danos 

causados na viatura Fiat Seicento (21-01-QC), devido à projeção de 

uma pedra, aquando do manuseamento duma roçadoura que 

procedia à limpeza do Caminho do Cemitério, freguesia de Santo 

António.------------------------------------------------------------------------

6 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA/Isenção de Taxas:-----------------

------ - CEM – Conselho Empresarial da Madeira: - Perante o 

requerimento de CEM – Conselho Empresarial da Madeira (procº 

26713/16), solicitando a isenção do pagamento de taxas 

municipais, pelo uso do Jardim Municipal, por ocasião da 

realização  do  evento  denominado  “Outlet Shopping”,  a  Câmara,  
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tendo por base a informação da Divisão de Fiscalização Municipal 

(refª 23/DJF/DFM/2016), deliberou, por unanimidade, aprovar.--- 

7 – URBANISMO:-------------------------------------------------------------

------7.1 – Loteamentos: - Relativamente ao pedido formulado por 

Fernando Freitas Gonçalves (proc.º 8126/16, sub-proc.º 

2016000124), para a alteração dos parâmetros urbanísticos do lote 

número oito, do alvará de loteamento número um/dois mil e um, 

nomeadamente a cota de soleira (de 154.50 para 155.50), situado 

nas Virtudes, freguesia de São Martinho, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar, por unanimidade a seguinte deliberação: 

“Terminado o prazo para pronúncia, definido no número 3 do 

artigo 27º do RJUE, não havendo oposição escrita dos titulares da 

maioria da área dos lotes constantes do alvará, emite-se parecer 

favorável à proposta de alteração ao loteamento, sendo a cota de 

soleira do lote 8 de 155.50”.------------------------------------------------ 

8 – COMPLEXOS BALNEARES:-------------------------------------------- 

------ - Concessão do direito de exploração da Loja número 1 

na Promenade do Lido – Abertura de Procedimento: - A Câmara 

deliberou, por maioria, com os votos contra do PSD, autorizar a  

abertura de procedimento para a “Concessão do direito de 

exploração da loja número 1 na Promenade do Lido”, com o valor 

base de € 310,00 (trezentos e dez euros)/mês, bem como  aprovar 

as peças processuais e a designação do júri composto por: Leonel 

Mendonça (presidente); Sandra Câncio (vogal efetivo); António Neto 

(vogal efetivo); Carla Sofia Freitas (vogal suplente); Francisco Sousa  
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(vogal suplente); Herberto Bruno Mendes (vogal suplente) segundo 

informação da Divisão de Contratação Pública e Aprovisionamento. 

(refº40/DCPA/2016).--------------------------------------------------------                         

------ - Concessão do direito de exploração da Loja número 2 

na Promenade do Lido – Abertura de Procedimento: (O 

processo respeitante à loja número 2, foi retirado).--------------------- 

------ - Concessão do direito de exploração da Loja número 3 

na Promenade do Lido – Abertura de Procedimento: - Foi 

deliberado, por maioria, com os votos contra do PSD, autorizar a 

abertura de procedimento para a “Concessão do direito de 

exploração da loja número 3 na Promenade do Lido”, com o valor 

base de € 360,00 (trezentos e sessenta euros)/mês, bem como  

aprovar as peças processuais e a designação do júri composto por: 

Leonel Mendonça (presidente); Sandra Câncio (vogal efetivo); 

António Neto (vogal efetivo); Carla Sofia Freitas (vogal suplente); 

Francisco Sousa (vogal suplente); Herberto Bruno Mendes (vogal 

suplente) segundo informação da Divisão de Contratação Pública e 

Aprovisionamento (refª41/DCPA/2016).--------------------------------- 

------ - Concessão do direito de exploração do Snack-Bar e 

uma Esplanada no Complexo Balnear do Lido – Abertura de 

Procedimento: - Em presença do respetivo processo, a Câmara  

deliberou, por maioria, com os votos contra do PSD, autorizar a 

abertura de procedimento para a “Concessão do direito de 

exploração do Snack_bar e esplanada no Complexo Balnear do 

Lido”, com  o  valor  base  de € 600,00 (seiscentos euros)/mês, bem  
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como  aprovar as peças processuais e a designação do júri 

composto por: Leonel Mendonça (presidente); Sandra Câncio (vogal 

efetivo); António Neto (vogal efetivo); Carla Sofia Freitas (vogal 

suplente); Francisco Sousa (vogal suplente); Herberto Bruno 

Mendes (vogal suplente) segundo informação da Divisão de 

Contratação Pública e Aprovisionamento (refª42/DCPA/2016).------ 

------ - Concessão do Direito de Exploração Snack-Bar e duas 

esplanadas no Complexo Balnear do Lido – Abertura de 

Procedimento: - De acordo com a informação da Divisão de 

Contratação Pública e Aprovisionamento (refª43/DCPA/2016), a 

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de 

procedimento para a “Concessão do direito de exploração do 

Snack-Bar e duas esplanadas na Promenade do Complexo Balnear  

do Lido”, e aprovar as peças processuais, bem como a designação 

do júri proposto na referida informação, composto por: Leonel 

Mendonça (presidente); Sandra Câncio (vogal efetivo); António Neto 

(vogal efetivo); Carla Sofia Freitas (vogal suplente); Francisco Sousa 

(vogal suplente); Herberto Bruno Mendes (vogal suplente).----------- 

------Declaração de Voto do PSD: Os Vereadores do PSD 

manifestaram o seu sentido de voto contra a Abertura do 

Procedimento para a concessão da  Loja 1, Loja  3 e  do  Snack-Bar 

e uma  Esplanada  no  Complexo  Balnear do Lido, pelo  facto de  

no dia 7 de  julho terem  votado contra  a  revogação   da decisão 

de   contratar  os   referidos  espaços  quando  existiam   propostas  

que não  apresentavam   qualquer  inconformidade,  cujos   valores  
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apresentados estavam acima do valor base definido no caderno de 

encargos, tendo, por isso, discordado existir qualquer prejuízo para 

o erário público. Os Vereadores do PSD entendem que uma 

Autarquia, como serviço público, não pode, nem deve, ter uma 

visão meramente economicista, já que o que está em causa é o 

cumprimento dos regulamentos.------------------------------------------- 

------Declaração de Voto do CDS/PP: “O sentido de voto positivo 

manifestado na presente votação deve-se, em primeiro, à sequência 

das posições tomadas pelo CDS/PP nas anteriores discussões e 

votações sobre este tema. Prende-se ainda com o facto de que, no 

que concerne a esta votação específica, o CDS/PP vota 

favoravelmente à abertura do procedimento concursal e 

unicamente a este ato formal. Considera o CDS/PP que nesta 

votação não está em discussão causas ou efeitos sobre os 

concursos anteriores sobre a mesma matéria ou um eventual litígio 

jurídico sobre os interessados ao concurso. De facto, não cabe aos 

vereadores a verificação de potenciais conflitos entre os 

interessados ou entre os interessados e o Município, como 

igualmente não cabe ao Vereador do CDS/PP verificar as razões 

que levam ao presente concurso ou que levaram a não efetivação 

de concursos anteriores, cabendo esta análise aos órgãos judiciais 

do nosso país, caso aqueles sejam submetidos. Cumpridas as 

formalidades para a presente votação, nada obsta à mesma.”-------- 

------ Declaração de Voto da CDU:  “Na  reunião  da  Vereação  da 

CMF  do  passado  dia  07/07,  tendo  em  conta  os     argumentos  
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apresentados, nomeadamente os de salvaguarda do interesse 

público, o nosso voto foi favorável ao sentido da deliberação 

apresentada pelo Executivo camarário. Neste caso e, em coerência 

com o sentido de voto expresso nessa reunião, votamos 

favoravelmente a presente proposta que vai no sentido da abertura 

de procedimento para a concessão dos diversos espaços no 

Complexo Balnear do Lido.”------------------------------------------------ 

--Adenda (nº 4 do artigo 11º do Regimento das Reuniões da  

CMF). -------------------------------------------------------------------------- 

9 – PESSOAL:-----------------------------------------------------------------

------9.1. – Processo Disciplinar/Retificação: - Considerando que  

na informação número trinta e oito/DRH/CD/dois mil e dezasseis, 

de treze de julho, foi mencionado, por lapso, que o tempo de 

suspensão da execução da pena proposta pelo instrutor, no 

processo disciplinar (nº 12/2016) instaurado ao funcionário (nº 

4987), era de um (1) ano, quando deveria ser de dois (2), levando a 

que a deliberação tomada na reunião anterior fosse no mesmo 

sentido, foi de novo presente o respetivo processo para efeitos de 

retificação, tendo a Câmara deliberado aprovar, por maioria, com 

abstenção do PSD, CDS/PP e CDU.--------------------------------------- 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO AO PÚBLICO: - Pelas dezassete 

horas e trinta minutos, 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:---------------------------------------------------------------- 
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--- - Agostinho de Freitas Jardim Branco – pedido de alargamento e 

ligação de esgotos na Vereda do Lombo da Quinta, freguesia de São 

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

------Relativamente a este assunto, o Senhor Vereador Miguel 

Gouveia, da Mudança referiu que este alargamento não estava 

contemplado no plano plurianual para este ano, no entanto vai ser 

analisado pelos serviços assim como os herdeiros e proprietários 

dos terreno a ceder irão ser contactados. Relativamente à ligação  

de esgoto, prevê-se o início das obras na segunda semana de 

agosto, com um prazo de execução de quatro meses.------------------ 

--- - Maria Odete Gomes Franco – reclamação contra a construção 

de uma churrascaria no prédio situado à Rua da Levada de Santa 

Luzia, porta dois, número setenta e nove-A, freguesia de Santa 

Luzia (procº 35189/2014);-------------------------------------------------- 

------Sobre este assunto, o Senhor Vereador Domingos Rodrigues, 

da Mudança informou que os serviços irão reanalisar o processo, 

mas por existir uma decisão do Tribunal Cível, existe a questão 

jurídica sobre a ação da Autarquia e os limites jurídicos dentro dos 

quais poderá atuar.----------------------------------------------------------

--- -A munícipe em questão informou ainda que não iria cumprir 

com os mandados de notificação enviados pela Autarquia.----------- 

--- - José Crispim de Olim – pedido de apoio para a execução de 

obras no prédio sito à Travessa Dr. Juvenal, número um-A, 

freguesia de Santa Maria Maior, no âmbito no Programa Municipal 

de  Apoio  à Conservação,  Reparação e Beneficiação de Habitações  
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Degradadas de Agregados Familiares Carenciados (PRESERVA) 

(procº 5984/2015);----------------------------------------------------------- 

------Sobre esta questão, a Senhora Vereadora Madalena Nunes 

informou que já foi depositado o dinheiro relativo à primeira 

tranche das obras aprovadas que consistia na colocação de nova 

estrutura para o telhado e respetiva telha.------------------------------- 

--- - Felismina Gomes Camacho – projeto referente às obras 

efetuadas na moradia situada ao Caminho do Ribeiro Seco, 

número quatro, freguesia de São Gonçalo (proc.º 3982/2016, sub-

proc.º 2007000392);--------------------------------------------------------- 

------Relativamente a este processo o Senhor Vereador Domingos  

Rodrigues da Mudança informou que o vizinho irá ser notificado 

para retirar os anexos junto ao muro de partilha.---------------------- 

--- - Sílvia Rubina Gomes Sousa Rosa – pedido de material 

destinado à execução de obras de renovação do prédio sito à Rua 

de Santa Maria, cento e cinco, freguesia de Santa Maria Maior 

(proc.º 41286/2010); (não compareceu) --------------------------------- 

--- - José Miguel Rodrigues – reclamação contra a execução de 

obras ilegais no prédio situado à Rua Dr. Sidónio Pais, freguesia de 

Santa Luzia (proc.º 16844/2016);----------------------------------------- 

------O Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da Mudança 

informou que o proprietário foi notificado no sentido de apresentar 

projeto de legalização, cujo prazo termina na segunda-feira e o 

munícipe será informado acerca da decisão da Autarquia.------------ 

--- - José  Raul  Catanho da Silva – reclamação contra obras ilegais  
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no prédio sito ao Caminho do Lombo, número quarenta e oito, 

freguesia do Monte (proc.º 51488/2015);-------------------------------- 

------Acerca desta questão, o Senhor Vereador Domingos 

Rodrigues, da Mudança informou que o vizinho foi notificado e tem 

um prazo para demonstrar a legitimidade do terreno, sem a qual a 

Autarquia não irá tomar decisão alguma. Mais informou ao 

munícipe que será informado acerca do processo.---------------------- 

--- - Maria José Souto de Freitas da Silva – exposição sobre a 

construção ilegal de tanques para óleos e gasolina, na oficina 

situada ao Caminho do Engenho Velho, número nove, freguesia de 

São Martinho (proc.º 15672/2015);--------------------------------------- 

------Relativamente a este assunto, o Senhor Vereador Domingos 

Rodrigues, da Mudança informou que foi entregue um projeto de 

licenciamento que entretanto já foi analisado pelos serviços e que 

não cumpre com a legislação pelo que será notificado para 

proceder ao encerramento das instalações.------------------------------ 

--- - José Nicolau Pereira Alves – assunto relacionado com o 

licenciamento de um letreiro no Caminho de São Martinho, 

número cento e oito (proc.º 32099/2016); não compareceu) ---------

---- - Horácio Hilário Brito – participação e pedido de indemnização 

pelo acidente ocorrido com a viatura na Rua 31 de Janeiro (proc.º 

28647/2016). (não compareceu) ------------------------------------------ 

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

esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os diversos serviços 

as situações que necessitavam informação.----------------------------- 
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REUNIÕES CAMARÁRIAS: - Foi decidido que a próxima reunião 

camarária terá lugar no dia dezoito (18) de agosto, nas instalações 

da Junta de Freguesia do Monte.------------------------------------------ 

DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA: - Os textos das 

deliberações tomadas na presente reunião são, ao abrigo do 

estatuído no número três, do artigo cinquenta e sete, do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei número setenta 

e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, e do número três do 

artigo vinte e um, do Regimento das Reuniões da Câmara 

Municipal, aprovadas em minuta para a produção de efeitos 

imediatos.---------------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente deu por encerrada a reunião às dezanove horas.---------- 

De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu, 

Chefe de Divisão de Atendimento e Administração, na qualidade de 

Secretária, a redigi e subscrevo.------------------------------------------- 

 

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

 

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