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-----------------------------ATA NÚMERO 21/2022------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA, E PÚBLICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DO 

FUNCHAL, REALIZADA EM VINTE SEIS DE MAIO DO ANO DOIS 

MIL E VINTE DOIS.---------------------------------------------------------- 

----------Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano dois mil e 

vinte e dois, nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do 

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

nove horas e trinta minutos, sob a Presidência do Senhor 

Presidente, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, estando 

presentes a Senhora Vice-Presidente, Maria Cristina Andrade 

Pedra Costa, e os Senhores Vereadores: Miguel Sérgio Camacho 

Silva Gouveia, Cláudia Sofia Frazão Dias Ferreira, Bruno Miguel 

Camacho Pereira, Rúben Dinarte Silva Abreu, Isabel Cristina 

Pereira da Costa Rodrigues, João José Nascimento Rodrigues, Vitor 

Hugo Rodrigues de Jesus e Micaela Gomes Camacho. A assessorar 

esteve presente Luís Nuno Rebelo Fernandes de Olim, Chefe de 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, e a secretariar 

Catarina Isabel Sousa Pereira, Chefe de Divisão – Loja do 

Munícipe.---------------------------------------------------------------------- 

---Presentes ainda, a Senhora Ana Cláudia da Silva Carvalho, que 

substitui, 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, a Senhora Vereadora Nádia 

Micaela Gomes Coelho, da Coligação Funchal Sempre à Frente e a 

Senhora Letícia Maria de Nóbrega Macedo de Abreu, que substitui 
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o Senhor Vereador Vítor Hugo Rodrigues de Jesus, da Coligação 

Confiança --------------------------------------------------------------------- 

------Verificado o quórum, o Senhor Presidente da Câmara, Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado, declarou aberta a reunião.--- 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO AO PÚBLICO: - Foi aberto o período 

de intervenção ao público. Intervieram os munícipes abaixo 

identificados, inscritos previamente na Loja do Munícipe, 

colocando as seguintes questões:------------------------------------------

--- - Ana Maria Sousa Dias Alves – reclamação sobre a execução de 

obras no prédio situado à Travessa do Chão da Loba, número nove, 

freguesia de Santa Maria Maior (proc.º 462/2022);-------------------- 

---Relativamente a este processo, o Senhor Vereador João 

Rodrigues, da Coligação Funchal Sempre à Frente, informou que 

solicitou aos serviços que verificassem as causas da reclamação no 

local, referindo que a saída de águas para a via pública terá que 

ser retificada e que o processo será analisado tendo em conta as 

correções a fazer de forma a facilitar a situação para quem circula 

de automóvel.----------------------------------------------------------------- 

--- - João Paulo da Silva Castro – assunto relacionado com a 

alteração do Alvará de Loteamento número 9/2003 (Lote 1 e 2), 

localizado à Rua da Quinta do Leme, freguesia de Santo António 

(sub-proc.º 2021000767). (O processo já havia sido deferido pelo 

que o munícipe optou por não entrar na reunião).--------------------- 

--- - Lonny Anitaa Lillie – reclamação sobre o licenciamento e 

isolamento acústico no Centro de Padel, situado à Rua das Hortas, 
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número cento e um, freguesia de Santa Luzia (proc.º 7690/2021); 

(cancelou);--------------------------------------------------------------------- 

--- - Maria Beatriz da Silva Costa – pedido de indemnização pelos 

danos causados devido à rotura da rede geral de águas (proc.º 

2022/1754) (não compareceu);-------------------------------------------- 

--- - Lídia Virgínia Faria Pereira Sousa – assunto relacionado com o 

licenciamento de uma moradia (projeto de arquitetura), a levar a 

efeito na Rua Nova da Igreja, freguesia de São Gonçalo (sub-proc.º 

2021000420) (cancelou);---------------------------------------------------- 

--- - Forno Dourado, Lda. – colocação de guarda-sóis no pavimento 

(fixação) na Rua António José de Almeida, números treze e 

dezassete (proc.º 2022/15767);--------------------------------------------

---Relativamente a este pedido, o Senhor Vereador João Rodrigues, 

da Coligação Funchal Sempre à Frente, referiu que face ao 

regulamento atual não é permitido a fixação de guarda-sóis no 

piso, no entanto e estando cientes da situação, pretendem-se 

efetuar algumas alterações ao regulamento e nas quais se 

contemplam estas permissões em áreas de maior dimensão e que 

antes do final do ano já deverão estar implementadas através do 

novo regulamento.------------------------------------------------------------ 

---Continuando, o munícipe apresentou uma outra situação acerca 

de um pedido efetuado pela Junta de Freguesia de São Roque para 

colocação de Lombas na Estrada Comandante Camacho de Freitas, 

junto à Serlima e junto ao Bairro do Galeão, ao que o Senhor 

Vereador Bruno Pereira, da Coligação Funchal Sempre à Frente, 
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disse que foi efetuado um levantamento de necessidades de 

colocação de passadeiras sobre elevadas e que serão 

implementadas no segundo semestre deste ano.------------------------ 

--- - João António Gonçalves – projeto de ampliação/remodelação 

de uma moradia situada à Estrada do Livramento, número nove, 

freguesia de Santa Luzia (sub-proc.º 2016000181).--------------------

---No que toca a este processo, o Senhor Vereador João Rodrigues, 

da Coligação Funchal Sempre à Frente, referiu que a licença de 

habitabilidade fora indeferida pela não apresentação da escritura 

de ónus real a favor da Câmara e pela não apresentação do projeto 

e termo do ITED. Informou ainda que face aos alinhamentos 

previstos na Planta da Cidade para aquela estrada, será necessário 

a celebração da escritura de ónus real a favor da Câmara, 

informando o munícipe que seria contactado no sentido de celebrar 

a mesma de forma a dar andamento do processo e posterior 

emissão da licença de habitabilidade.------------------------------------- 

---Após se inteirar do assunto acima descritos e prestados os 

devidos esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os respetivos 

serviços as situações que necessitavam de informação.--------------- 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada 

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

em minuta aos Vereadores, foi aprovada por unanimidade.---------- 

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

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

e pela sequência nela prevista:---------------------------------------------
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1 – VOTO DE LOUVOR:-----------------------------------------------------

------ - Voto de Louvor Coletivo aos Bombeiros da Comitiva da 

Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal (CBSF) 

Presente nos 14.º “World Firefighter Games”: - A Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o Voto de Louvor mencionado 

em título, subscrito pelo Senhor Presidente da Câmara, Pedro 

Calado, que abaixo se transcreve:-----------------------------------------

---“Considerando que: a) Decorreu entre o dia 30 de abril e o dia 7 

de maio do corrente ano, na cidade de Lisboa, a 14.ª edição dos 

“World Firefighter Games” (Jogos Mundiais de Bombeiros); b) Foi a 

primeira vez que o Município do Funchal participou naquela 

competição internacional, através de uma comitiva da Companhia 

de Bombeiros Sapadores do Funchal; c) Dessa participação, 

resultou a conquista de 6 (seis) medalhas, sendo 3 (três) delas de 

prata, correspondentes aos mesmo número de segundos lugares e 

3 (três) de bronze, correspondente ao mesmo número de terceiros 

lugares; d) tal feito correspondeu a uma classificação global doo 

terceiro lugar entre as representações das cidades presentes, de 

entre 40 países e 2536 participantes; e) Este resultado e honrosa 

representação muito prestigiou a Companhia de Bombeiros 

Sapadores do Funchal, bem como a Cidade e Município do 

Funchal; f) Os elementos da comitiva evidenciaram, durante os 

jogos, um exemplar empenho, comportamento e brio, que é 

exemplo para todos os trabalhadores da autarquia; g) Todo o 

meritório e eficiente esforço desenvolvido no planeamento, treino, 
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organização e execução das tarefas inerentes à participação; h) O 

teor da informação do Senhor Comandante da CBSF, com a 

referência 040/CBSF/2022, de 9 de maio, emanada ao abrigo da 

competência que lhe advém da alínea p), do n.º 7, do artigo 12.º do 

Regulamento da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, 

anexo e parte integrante da presente deliberação. Tenho a honra de 

propor à Câmara Municipal que louve publicamente os seguintes 

bombeiros, integrantes da Companhia de Bombeiros Sapadores do 

Funchal, pela sua participação e resultados obtidos no 14.º “World 

Firefighter Games”, que em muito enobreceu o Município do 

Funchal: - Chefe de 2ª Classe, Virgílio Freitas Silva Berenguer; - 

Sub/Chefe de 1ª Classe, José Carlos Pereira Fernandes; - 

Sub/Chefe de 1ª Classe, José Dinarte Teixeira Nóbrega; - 

Sub/Chefe de 1ª Classe, Ricardo Freitas Gonçalves; - Sub/Chefe 

de 1ª Classe, Rogério da Trindade Camacho da Silva; - Sub/Chefe 

de 1ª Classe, Rogério Sabino Catanho Nóbrega; -  Bombeiro 

Sapador, Eládio Porfírio Vieira Rodrigues; - Bombeiro Sapador, 

Jesus David Gonçalves Vieira; - Bombeiro Sapador, João Hélder 

Silva Ramos”.----------------------------------------------------------------- 

2 – PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS/PRESCRIÇÃO: (O 

processo agendado sob o número 102 foi retirado para reanálise).-- 

3 – INDEMNIZAÇÃO: - A Câmara deliberou, por unanimidade, 

perante a exposição apresentada por Martim Gouveia e Silva 

(proc.º 15706/2022), deferir, com base na informação da Divisão 

Jurídica (refª 364/DJF/DJ/2022), o pagamento da importância de 
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€ 203,50 (duzentos e três euros e cinquenta cêntimos), mais IVA, 

referente aos custos com a assistência técnica efetuada pela 

empresa Sotécnica, devido a um derrame/inundação proveniente 

do contador depois de substituído por iniciativa dos serviços da 

CMF, e que abastece a ligação de água número (45911), do prédio 

situado à Rua Dr. Brito Câmara, número vinte, 2º andar, freguesia 

da Sé.--------------------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, 

deu por encerrada a reunião às dez horas e quarenta e cinco 

minutos.----------------------------------------------------------------------- 

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

Chefe de Divisão – Loja do Munícipe, na qualidade de Secretária, a 

redigi e subscrevo.----------------------------------------------------------- 
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