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-----------------------------ATA NÚMERO 43/2015------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA E PÚBLICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DO 

FUNCHAL, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE NOVEMBRO DO 

ANO DOIS MIL E QUINZE.------------------------------------------------- 

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

quinze, nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Município e 

Sala de Reuniões, reuniu a Câmara Municipal, pelas quinze horas, 

sob a Presidência da Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo 

Luis, e os Senhores Vereadores: Bruno Miguel Camacho Pereira, 

Domingos Manuel Martins Rodrigues, Paulo Alexandre de Atouguia 

Aveiro, José Manuel de Sousa Rodrigues, 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.---------------------------------------------------------------- 

------Verificado o quórum, a Senhora Vice-Presidente declarou 

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

---Presentes, ainda, o Senhor Énio Vieira Martins, 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, o Senhor Vereador Artur Alberto 

Fernandes Andrade, da CDU, bem como a Senhora Alicia Maria 

Faria Abreu, da Mudança, que preenche, ao abrigo da mesma 

disposição legal, a vaga ocorrida nesta reunião pela ausência do 
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Senhor Presidente.----------------------------------------------------------- 

---Além dos acima referidos estiveram também presentes os 

Adjuntos da Vereação João Beja, Sandra Silva e Mabely Moreira.---  

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

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

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

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

1 – FINANCIAMENTO A MÉDIO E LONGO PRAZO PARA 2016 – 

Alteração de condições: - Considerando o proposto pela 

Instituição Banco Santander Totta, S.A., e de acordo com a ata do 

júri do procedimento acima mencionado, a Câmara deliberou, por 

maioria, com abstenção do PSD e CDS/PP, alterar a taxa Euribor 

para doze (12) meses bem como o prazo de apresentação das 

propostas que deverá passar para quatro de dezembro p.f.----------- 

---A presente deliberação foi, ao abrigo do disposto no número três 

do artigo cinquenta e sete da Lei número setenta e cinco/dois mil e 

treze, de doze de setembro, e do número três do artigo vinte um do 

Regimento das Reuniões, aprovada em minuta para a produção de 

efeitos imediatos.------------------------------------------------------------- 

------Declaração de Voto do PSD: ”O nosso sentido de voto é de 

abstenção à semelhança de procedimentos similares anteriores, 

reservando uma posição final para a Assembleia Municipal.”--------  
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------Declaração de Voto do CDS/PP: “Reservamos a nossa 

posição final para a Assembleia Municipal.”----------------------------- 

2 – ISENÇÕES DE TAXAS MUNICIPAIS: - ------------------------------

------ - Publicidade: - Em presença do pedido formulado pela 

Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira (APM) 

(procº 47749/15), para a colocação dum painel publicitário em 

lona, sobre a escarpa marginal da Avenida Sá Carneiro e isenção 

das respetivas taxas, a Câmara deliberou, por maioria, com 

abstenção do CDS/PP, deferir, nos termos e com os fundamentos 

da informação da Divisão Jurídica (refª 725/DJ/2015).--------------- 

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

deve ao pedido de isenção de taxas em si mas devido à questão de 

estética relacionada com a colocação de uma lona daquelas 

dimensões nesta encosta.”-------------------------------------------------- 

------ - Ocupação da Via Pública: - Relativamente ao pedido 

formulado pela Fábrica Paroquial de São Roque (proc.º 45728/15) 

para a isenção de taxas municipais devidas pela colocação de 

mastros no Caminho de São Roque, por ocasião da festa em honra 

de Nossa Senhora da Conceição, a Câmara, tendo por base a 

informação da Divisão de Contabilidade e Finanças (refª. I - 

13869/2015), deliberou, por unanimidade, deferir.--------------------

------ - Serviços de Prevenção e Apoio: - A pedido da Associação 

Portuguesa de Deficientes – Delegação da Regional Autónoma da 

Madeira (procº 46075/15), a Câmara deliberou, por unanimidade, 

com base na informação da Divisão de Contabilidade e Finanças 
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(refª I-13870/2015), aprovar a isenção das taxas devidas pela 

colaboração e apoio prestado pelos Bombeiros Municipais do 

Funchal, aquando da realização do “III Passeio Inclusive de Jipes”, 

incluído no parecer que teve como fundamentação o artigo quarto, 

pontos números quatro e cinco, e artigo oitavo, ponto um, da 

tabela de taxas.---------------------------------------------------------------

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

Gouveia, da Mudança, referiu que fora a primeira vez que os 

serviços dos Bombeiros colaboraram neste tipo de ação pois, 

antigamente, a decisão era dos bombeiros casuisticamente.---------- 

3 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:------------------------------------------

------ - Prestação de Serviços de “Manutenção simples dos 

elevadores em edifícios municipais” – parecer prévio: - A 

Câmara deliberou, por unanimidade, face ao respetivo processo 

(refª 249/DIE/DJ/2015), dar parecer prévio favorável ao 

procedimento acima referenciado, no valor estimado de € 

27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos euros) acrescido de IVA.----

------ - Prestação de Serviços de “Manutenção e assistência 

técnica de instalações e sistemas AVAC nos edifícios do 

Município do Funchal” – parecer prévio: - Em presença do 

respetivo processo (refª 250/DIE/DEE/2015), a Câmara deliberou, 

por unanimidade, dar parecer prévio favorável ao procedimento 

acima referido, no valor de € 42.320,00 (quarenta e dois mil 

trezentos e vinte euros), acrescido do IVA.------------------------------- 

------ - Prestação de Serviços de “Baldeação de terras do 
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Armazém da Fundoa para vazadouro” – parecer prévio: - 

Perante o processo respetivo (refª 248/DIE/DEE/2015), a Câmara 

deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável à 

celebração do contrato de prestação de serviços em epígrafe, no 

valor de € 25.300,00, (vinte e cinco mil e trezentos euros) acrescido 

de IVA.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – TRÂNSITO:---------------------------------------------------------------

------ - Parque de Estacionamento Urbano da Penteada – 

Tarifário: - A pedido da Frente MarFunchal, Gestão e Exploração 

de Espaços Públicos, E.M. (procº 49103/2015), a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o tarifário apresentado para o 

Parque de Estacionamento Urbano da Penteada, nos termos da 

informação da Divisão de Mobilidade e Trânsito (refª 

1693/DMT/2015), na condição de que o respetivo horário de 

funcionamento seja o mesmo do Mercado.------------------------------- 

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

--- - Gracinda Noémia Caldeira Mendonça – pedido de alargamento 

da vereda de ligação entre os Sítios do Lombo dos Aguiares e 

Laranjal, freguesia de Santo António (procº 1675/2014). (Não 
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compareceu);------------------------------------------------------------------

--- - Maria Lurdes Câmara Nóbrega – reclamação contra a 

execução de obras de ampliação no prédio situado ao Caminho do 

Palheiro, número trinta-D, freguesia de Santa Maria Maior (procº 

23514/2011);----------------------------------------------------------------- 

---Usando da palavra, o Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da 

Mudança, informou que a munícipe já fora notificada a fim de 

apresentar projeto de legalização que será, posteriormente, 

analisado pelos serviços competentes.------------------------------------ 

--- - Duarte Nuno Filipe Patrício – exposição sobre a execução de 

obras ilegais no edifício sito à Azinhaga do Poço Barral, número 

cinquenta e oito, freguesia de São Martinho (procº 43820/2015);--- 

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

que o processo se encontra em análise, confirmando que existe um 

pedido, por parte do vizinho, para elaboração de projeto, que está 

sendo analisado e a decorrer dentro dos trâmites normais.----------- 

--- - Miguel Sousa – reclamação contra a realização de obras ilegais 

(tapagem de uma escada e alteração de outra), no prédio situado 

ao Caminho dos Três Paus a Viana, número vinte e um, freguesia 

de Santo António (procº 24621/2015);----------------------------------- 

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

que o processo já tem parecer da Divisão Jurídica no sentido de 

demolição, estando a aguardar despacho.------------------------------- 

--- - Manuel Vieira Cardoso – reclamação devido à colocação de 

vidros em alpendre em prédio sito à Rua das Lajes, entrada 
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número vinte e sete, porta sete, freguesia do Imaculado Coração de 

Maria (procº 49235/2014);------------------------------------------------- 

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

o processo está sendo objeto de análise nos serviços e que o 

munícipe será informado do andamento do mesmo.------------------- 

--- - Manuel Vieira Cardoso – reclamação contra vizinho pela 

construção de uma “casa de gás” junto à partilha, à Rua Álvaro 

Justino Matos, número vinte e três-A, freguesia do Imaculado 

Coração de Maria (procº 37433/2014);----------------------------------- 

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

que a casa do gás foi licenciada pela Autarquia antes do exponente 

adquirir o prédio, e que neste momento, a Câmara não poderá 

intervir passando a solução por um acordo entre vizinhos.----------- 

--- - José Arlindo Gonçalves – exposição sobre a alteração do troço 

da levada de rega, de acesso à sua propriedade, na Rua Professor 

Virgílio Pereira, freguesia do Monte (procº 39434/2015). (Não 

compareceu);------------------------------------------------------------------

--- - José Nelson Andrade – reclamação contra João Luis Andrade 

por obras ilegais no prédio situado ao Caminho da Portada de 

Santo António, número cinquenta e um, freguesia do Monte (procº 

17800/2015);----------------------------------------------------------------- 

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

existir alterações desde a última reunião uma vez que as obras se 

encontram a decorrer dentro do prazo, só podendo a Autarquia 

atuar depois de finalizadas e caso não seja cumprido o projeto.-----
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--- - Fernando Renato de Andrade - exposição sobre a demolição de 

obras clandestinas no prédio situado ao Caminho da Portada de 

Santo António, número quarenta e nove, freguesia do Monte (procº 

42846/2015);----------------------------------------------------------------- 

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

Rodrigues, da Mudança, informou, à semelhança do anterior, que 

as obras se encontram a decorrer dentro do prazo e quando 

concluídas serão analisadas conforme projeto apresentado.---------- 

--- - António Martinho Sousa Correia – exposição sobre a 

ordenação das esplanadas na Rua de Santa Maria, freguesia de 

Santa Maria Maior (procº 31690/2015);---------------------------------- 

---Intervindo a Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, 

informou que o processo de regulamento e reordenamento de 

ocupação da via pública está terminado e que a Divisão de 

Fiscalização Municipal notificará os proprietários no sentido de 

regularizarem as esplanadas atuando em conformidade com o 

estabelecido.------------------------------------------------------------------ 

--- - Maria Isabel Gomes dos Santos Mota - reclamação contra os 

barulhos provenientes do Bar “Tapas do Aníbal”, situado à Rua de 

Santa Maria, números cento e setenta e três/cento e setenta e 

cinco – Zona Velha da Cidade;--------------------------------------------- 

---Sobre este assunto, a Senhora Vice-Presidente, Idalina 

Perestrelo, informou que foram tomadas medidas através dos 

Serviços de Fiscalização e PSP, no sentido de ser reforçada a 

fiscalização no local. Disse, ainda, que o Senhor Presidente já 
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contactara a proprietária alertando para estas situações de abuso, 

e que a mesma será, novamente, recebida em audiência.------------- 

---Por sua vez, o Senhor Vereador Bruno Pereira, do PSD, referiu 

que a Câmara poderá definir um novo horário de funcionamento 

uma vez que se constata que existem reclamações recorrentes.------ 

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

esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os diversos serviços 

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

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, a Senhora Vice-

Presidente deu por encerrada a reunião às dezanove horas e 

quarenta e cinco minutos.-------------------------------------------------- 

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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