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-----------------------------ACTA NÚMERO 8/2012----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA, E PÚBLICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DO 

FUNCHAL, REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO DO 

ANO DOIS MIL E DOZE.----------------------------------------------------------------- 

----------Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e 

doze, 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. Bruno Miguel 

Camacho Pereira, e com a presença dos Senhores Vereadores: 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. Pedro Miguel Amaro de 

Bettencourt Calado, Dr. Eduardo Pedro Welsh, Eng. Amílcar 

Magalhães de Lima Gonçalves e Dr. Artur Alberto Fernandes de 

Andrade. Presente como Secretário o Dr. Rui Emanuel Sousa 

Abreu, Director do Departamento Administrativo.----------------------

------Verificado o quórum, o Senhor Vice-Presidente declarou 

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

AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estarem presentes os Senhores 

Presidente Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque e Vereador 

Dr. Lino Ricardo Silva Abreu.---------------------------------------------- 

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

APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada 

a leitura da acta da reunião anterior a qual, previamente 

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO AO PÚBLICO: - Foi aberto o período 

de intervenção ao público. Intervieram dois (2) munícipes, abaixo 

identificados, inscritos previamente na Divisão de Atendimento e 

Informação, colocando as suas questões:-------------------------------- 

--- - José Aurélio Teixeira Vasconcelos – pedido de continuação da 

obra de alargamento da Travessa do Lombo da Quinta, freguesia de 

São Gonçalo, e reparação da mesma;-------------------------------------

--- - Maria Eugénia Gonçalves Agrela Pestana – reclamação contra 

obras ilegais (construção de moradia) à Travessa do Cabeço de 

Ferro, número treze, freguesia de Santa Maria Maior (procº 

2492/2012).------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara inteirou-se das respectivas questões, prestando os  

esclarecimentos tidos por convenientes.---------------------------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciou-se este período com a 

intervenção do Senhor Vereador do PS, Rui Caetano, referenciando 

uma situação sobre um derrame de água no Caminho da Fé, São 

Martinho, junto ao Pavilhão dos Barreiros.------------------------------

------ - O Senhor Vereador do PSD, Costa Neves, disse que 

mandaria verificar a situação.----------------------------------------------

------ - Em seguida interveio o Senhor Vereador Eduardo Welsh, do 

PND, solicitando informações acerca da notícia tornada pública 

sobre um prédio na Zona Velha, que a Câmara terá colocado à 

venda em hasta pública.----------------------------------------------------

------ - O Senhor Vice-Presidente, Bruno Pereira, esclareceu esta 
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situação dizendo: “A nossa política é de apostar na recuperação 

das zonas históricas. Quando os proprietários não o fazem a 

Câmara tem vindo a comprar alguns prédios, através da 

expropriação, de forma a promover a sua recuperação. No caso 

concreto, em lugar de ser a Câmara a fazer a obra decidiu colocar o 

prédio à venda em hasta pública pelo mesmo preço da compra 

para que fosse o privado a fazê-la e, assim, com esta receita a 

Câmara continuar a recuperação dos outros prédios. Os antigos 

proprietários contestaram a venda do mesmo, dizendo que deveria 

ser a própria Câmara a fazer a recuperação”.---------------------------

------ - Tomando a palavra, o Senhor Vereador Artur Andrade, da 

CDU, lembrou o pedido que havia formulado na passada reunião, 

da listagem de entidades públicas devedoras de água à Câmara 

Municipal do Funchal, reiterando o mesmo.----------------------------- 

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

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

do dia e pela sequência nela prevista:------------------------------------ 

1 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÕES: - 

Acompanhado da informação da Divisão de Parques e Jardins do 

Departamento de Espaços Verdes (I-2012/1402), foi presente o 

pedido de indemnização (€ 171,91) requerido por Hugo Miguel 

Figueira Camacho (procº 2778/12) por danos causados por uma 

árvore (tipuana) na sua viatura (Opel Corsa 77-59-TC), tendo a 

Câmara deliberado, por unanimidade, proceder ao pagamento da 

indemnização.----------------------------------------------------------------- 
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------ - Relativamente ao pedido de indemnização (€ 453,63) 

formulado por António Jorge Câmara Martins (procº 7174712), por 

estragos causados na sua viatura (Honda 81-19-PA) pela queda de 

argamassa/betão sobre a mesma, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar e proceder ao pagamento da indemnização.- 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-

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

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

Director do Departamento Administrativo, na qualidade de 

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

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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NOTA: Acta publicada nos locais de estilo através do Edital nº 69/2012 


