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-----------------------------ATA NÚMERO 26/2013------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA, E PÚBLICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DO 

FUNCHAL, REALIZADA EM VINTE SETE DE JUNHO DO ANO 

DOIS MIL E TREZE.----------------------------------------------------------------------- 

----------Aos vinte e sete 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 Presidente, Dr. Miguel Filipe Machado 

de Albuquerque, com a presença dos Senhores Vice-Presidente, Dr. 

Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, e Vereadores: Dr. 

Bruno Miguel Camacho Pereira, 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 e  

Eng. Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves. A secretariar esteve 

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

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

---Presente ainda o Senhor Eng.º Dírio Leão dos Ramos, que 

substitui, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 78º da Lei 

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

A/2002, de 11 de janeiro, o Senhor Vereador Dr. Artur Alberto 

Fernandes de Andrade, da CDU.------------------------------------------- 

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

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

AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estarem presentes a Senhora 

Vereadora Dra. Rubina Maria Branco Leal Vargas e o Senhor 
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Vereador Dr. Gil da Silva Canha.------------------------------------------ 

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

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

--- - Maria José Santos Oliveira – reclamação contra a existência de 

um pombal numa moradia situada ao Beco Dr. Joaquim Carlos, 1ª 

descida, porta trinta e um, freguesia de São Pedro, cujo 

proprietário já foi notificado para efetuar a demolição (procº 

42724/2012);-----------------------------------------------------------------

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

a abertura ilegal do parque de estacionamento privado da Taberna 

e Mercearia “Os Castrinhos”, sito ao Caminho do Pinheiro das 

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

Santos. (O proprietário vai apresentar um novo projeto no prazo de 

quarenta e cinco dias. A licença de ruídos só é permitida até as 

vinte e duas horas);----------------------------------------------------------

--- - Joaquim Rodrigues Figueira – assunto relacionado com o 

estacionamento abusivo no Caminho da Ladeira, freguesia de 

Santo António, que impede a circulação e o acesso a uma entrada 
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(nº 166), cujo Departamento de Trânsito tem conhecimento;---------

--- - José Ramos de Freitas – reclamação contra a existência de 

detritos provenientes de esgoto a céu aberto, no Beco dos Álamos 

(procº 45843/2012);---------------------------------------------------------

--- - José Manuel Neves Santos – exposição referente à existência 

de esgotos na Travessa da Longueira, dezoito, freguesia do Monte 

(procº 44553/2009). (Foi informado de que deveria dirigir-se aos 

Julgados de Paz).-------------------------------------------------------------

--- - Ana Pestana Melro – exposição sobre a alteração da tarifa de 

consumidor (nº 231514, em nome de Agostinho Jardim Pestana), 

de comércio para doméstico (procº 30235/2013);----------------------

--- - Manuel Fernandes Castro – assunto relacionado com o 

estacionamento no estabelecimento “Os Castrinhos” (procº 

12822/2011).----------------------------------------------------------------- 

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

esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os diversos serviços 

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

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Tomando a palavra, o Senhor 

Vereador Rui Caetano, do PS, deu conhecimento à Câmara da 

existência de um poço de água descoberto na Rua da Rochinha, 

número setenta e dois, que se encontra repleto de mosquitos, etc., 

constituindo um perigo para a saúde pública.-------------------------- 

Assuntos Diversos: - Foram apreciados e votados os assuntos 

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

TRÂNSITO:--------------------------------------------------------------------
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------- – Tarifário em Parquímetro para Veículos movidos a 

GPL: - Em aditamento à deliberação da reunião anterior, a Câmara 

aprovou, por unanimidade, que os veículos movidos a GPL 

enquadram-se na redução de cinquenta por cento (50%) no 

tarifário de parquímetros à semelhança dos veículos híbridos. Mais 

deliberou submeter à Assembleia Municipal ao abrigo do disposto 

na alínea a) do número seis do artigo sessenta e quatro e alínea e) 

do número dois do artigo cinquenta e três da lei número cento e 

sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de setembro, com as 

alterações introduzidas pela lei número cinco-A/dois mil e dois, de 

onze de janeiro.---------------------------------------------------------------                                                                                                                                       

---A presente deliberação é, ao abrigo do disposto no número 3 do 

artigo 92º da Lei número 169/99, de 18 de setembro, alterada pela 

Lei número 5-A/2002, de 11 de janeiro, e do número 2 do artigo 

16º do Regimento desta Câmara Municipal, aprovada em minuta 

para a produção de efeitos imediatos.------------------------------------ 

VOTO DE SAUDAÇÃO: - O Senhor Vereador da CDU, Dírio Ramos, 

apresentou um Voto de Saudação, à Greve Geral e à luta dos 

trabalhadores, do seguinte teor:-------------------------------------------

---“Decorre hoje, dia 27 de junho de 2013, mais uma jornada de 

luta dos trabalhadores portugueses. Uma jornada de luta contra o 

empobrecimento a que estão sujeitos os trabalhadores e suas 

famílias. Uma jornada de luta contra a falta de perspetivas de 

crescimento económico. Uma jornada de luta pela defesa de 

direitos fundamentais de quem trabalha. Uma jornada de luta que 
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visa exigir outras políticas, outras medidas que possibilitem a 

saída da crise e criar condições para melhorar o poder de compra, 

a qualidade de vida e o bem-estar dos trabalhadores e das 

populações em geral. Não é possível a continuação das gravosas 

políticas que até aqui têm sido delineadas e postas em prática, de 

saque dos rendimentos das famílias, de aumento da carga fiscal, 

de ataque e destruição de direitos conquistados e consagrados, de 

destruição das funções sociais do Estado, de desregulamentação 

dos deveres que o Estado tem para com os cidadãos. É possível 

uma outra política, é possível um outro rumo para o País. Os 

trabalhadores, aqueles que criam e contribuem para o crescimento 

da riqueza com a força do seu trabalho, têm todo o direito de exigir 

um novo rumo, um novo caminho que permita o desenvolvimento 

do País e o combate às profundas assimetrias sociais e económicas 

que caraterizam a sociedade portuguesa. Assim, a Câmara 

Municipal do Funchal saúda a Greve Geral e a luta dos 

trabalhadores portugueses na busca de um novo modelo de 

desenvolvimento que respeite os direitos individuais e coletivos, 

que salvaguarde a qualidade de vida e bem-estar, e o acesso a bens 

e serviços de forma equitativa, justa e equilibrada”.--------------------

--- - Colocada à votação, foi reprovada por maioria do PSD e 

CDS/PP, e votos a favor do PS e CDU.------------------------------------ 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DO FUNCHAL E O SANASMADEIRA – ASSOCIAÇÃO 

MADEIRENSE PARA SOCORRO NO MAR: - Foi aprovado, por 
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unanimidade, o protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município do Funchal e o SANASMADEIRA – Associação 

Madeirense para Socorro no Mar, o qual fica a fazer parte desta Ata 

como anexo (A).--------------------------------------------------------------- 

CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO PARA EFEITOS DE 

CUMPRIMENTO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DO AMPARO – 

Retificação da especificidade: - De acordo com a informação do 

Departamento de Planeamento Estratégico (refª DPE-139-2013), a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação da 

especificidade da parcela identificada na planta de cedências que 

faz parte do PUA, com o número um, legendada como cedência 

para Domínio Público à Superfície, para Servidão Legal de 

Passagem (Corredores Verdes Pedonais).--------------------------------- 

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

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

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

1 – OBRAS PÚBLICAS:------------------------------------------------------

------ - Empreitada de “Remodelação das Piscinas do Lido – 

Consolidação da Plataforma da Piscina e Proteção Marítima” 

– adjudicação: - Nos termos do Relatório Final, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada de 

“Remodelação das Piscinas do Lido – Consolidação da Plataforma 

da Piscina e Proteção Marítima”, à Empresa Tecnovia Madeira, 

S.A., pelo montante global de € 798.800,00 (setecentos e noventa e 

oito mil e oitocentos euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor e 
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prazo de execução de trezentos (300) dias.-------------------------------

---Nesta altura o Senhor Vereador da CDU, Dírio Ramos, saiu da 

sala.---------------------------------------------------------------------------- 

2 – ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO:-------------------------------------

------ - Água de Rega/Sistema Dual – tarifário: - A Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o tarifário para os utilizadores 

da Rede Dual de Água, de acordo com o proposto na informação do 

Departamento de Água e Saneamento Básico, datada de treze de 

junho de dois mil e treze.--------------------------------------------------- 

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

------3.1 – Obras Particulares: - Relativamente aos processos de 

obras particulares abaixo descritos, a Câmara tomou, por 

unanimidade, as deliberações que para cada um se indica:----------

------ - Frederica de Vasconcelos (procº 4416/13, sub-procº 

2013000035) – reconstrução de uma moradia, com preservação de 

fachadas, localizada no Caminho de Santo António, número cento 

e vinte cinco, freguesia de Santo António: - Deferido nos termos do 

ponto A da informação do Departamento de Urbanismo.--------------

------ - TURALVES, Empreendimentos Imobiliários, Lda. (procº 

19337/13, sub-procº 2011000469) – projeto de 

arquitetura/substituição de um edifício de habitação coletiva e 

comércio, localizado à Rua do Til, freguesia do Imaculado Coração 

de Maria: - Deferido, devendo efetuar escritura necessária ao 

cumprimento dos alinhamentos.------------------------------------------

------ - Solinfante – Operações Sobre Imóveis, Lda. (procº 
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28223/13, sub-procº 2011000086) – projeto de telas finais de um 

edifício de habitação coletiva, localizado na Avenida do Infante, 

número vinte e oito e Rua do Jasmineiro número um, freguesia de 

São Pedro: - Deferido nos termos da informação do Departamento 

de Urbanismo.----------------------------------------------------------------

------ - SIRAM GEST – Contabilidade, Gestão & Controlo, Lda. 

(procº 23960/13, sub-procº 2013000177) – projeto de telas finais 

referente ao edifício sito na Azinhaga do Poço Barral, número vinte 

e três, freguesia de São Martinho: - Aprovado.-------------------------- 

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

 

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

 

 

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