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-----------------------------ATA NÚMERO 45/2014------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA, E PÚBLICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DO 

FUNCHAL, REALIZADA EM VINTE E SETE DE NOVEMBRO DO 

ANO DOIS MIL E CATORZE.----------------------------------------------- 

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

catorze, nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Município 

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

horas e trinta minutos, sob a Presidência do Senhor Presidente, 

Dr. Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo, estando presentes a 

Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo Luis, e os Senhores 

Vereadores: Dr. Bruno Miguel Camacho Pereira, Dr. Domingos 

Manuel Martins Rodrigues, Dr. Paulo Alexandre de Atouguia 

Aveiro, José Manuel de Sousa Rodrigues, Dra. Maria Madalena 

Caetano Sacramento Nunes, Dra. Vanda Maria de Fátima Sousa de 

França Correia de Jesus, Eng. Miguel Sérgio Camacho Silva 

Gouveia, Dr. Artur Alberto Fernandes Andrade e Eng. João José 

Nascimento Rodrigues. A secretariar esteve presente Filomena de 

Fátima Marcos Pita de Fernandes, diretora do Departamento 

Jurídico.----------------------------------------------------------------------- 

------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.----------------------------------------------------------------- 
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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 Teresa Pestana Garcês Silva – exposição sobre a falta de 

circulação de transportes públicos entre o Monumental Lido e as 

hortas urbanas municipais, situadas à Estrada Monumental, 

freguesia de São Martinho, fundamentalmente no sentido 

Funchal/Câmara de Lobos;------------------------------------------------- 

---A Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, esclareceu que já 

houvera uma reunião entre a Autarquia, as empresas Horários do 

Funchal e Rodoeste, tendo sido decidido a retirada dos autocarros 

da zona em questão. No entanto, este assunto será objeto de 

melhor análise por parte da Câmara Municipal do Funchal.--------- 

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

problemas existentes na zona histórica do Funchal, Santa Maria 

Maior, nomeadamente ruídos, mobilidade e falta de segurança 

(procº 46478/2014), que vem causando transtornos aos habitantes 

da zona, nomeadamente aos mais idosos que não conseguem 

descansar durante a noite;-------------------------------------------------

---O Senhor Presidente disse que é necessário criar equilíbrio, 

neste conflito de interesses, entre as necessidades de quem habita 

e de quem exerce a sua profissão naquela localidade. “A Câmara 

reconhece esta situação e a mesma deverá ser resolvida. Há 

consciência do problema do ruído, da falta de segurança e também 
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da gestão dos espaços públicos, mas a resolução só terá êxito com 

a colaboração de todos, mormente, moradores e comerciantes. A 

Câmara tentará melhorar o trabalho ao nível da fiscalização 

estando, neste momento, a ser ultimado um estudo com vista ao 

cumprimento destes mesmos objetivos. Foi agendada uma reunião 

para tratar destas questões”, referiu.------------------------------------- 

--- - Carlos Alberto Fernandes Carreira – pedido de ligação de rede 

de esgotos no Caminho da Barreira – Vereda do Granel, freguesia 

de Santo António (procº 46125/2014). Apelou à resolução deste 

caso, que considera ser um verdadeiro problema de saúde 

pública.------------------------------------------------------------------------

---A Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, disse que a 

Câmara tem consciência desta situação e que intervirá, o mais 

brevemente possível, no sentido da sua resolução.--------------------- 

--- - S.T.A.L. – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local – reivindicação da assinatura do acordo 

coletivo de trabalho (ACEEP), mormente a redução do horário de 

trabalho dos funcionários da Câmara Municipal do Funchal, das 

quarenta para as trinta e cinco horas, sem a cláusula de 

adaptabilidade e do banco de horas---------------------------------------

---O Senhor Vereador Miguel Gouveia referiu, a este propósito, que 

os acordos já foram assinados pela Vice-Presidência do Governo 

Regional e enviados para publicação. “O que foi falado na última 

reunião mantém-se. Após um ano de vigência do acordo, nos 

termos formulados, se se mostrar conveniente ou necessário, o 
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mesmo será revisto. Até lá é este o acordo que se manterá”, 

informou.---------------------------------------------------------------------- 

--- - Agostinho de Freitas Jardim Branco – pedido de 

prolongamento da Travessa do Lombo da Quinta, freguesia de São 

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

---Foi esclarecido, pelo Senhor Vereador Miguel Gouveia, que a 

obra já esteve em fase de concurso mas, por oposição de alguns 

proprietários à cedência de terrenos, o processo esbarrou com 

dificuldades, derivadas da necessidade de expropriação de algumas 

parcelas. Neste momento, infelizmente, a Câmara não poderá 

executar esta obra por falta de disponibilidade financeira. Foi 

sugerida a possibilidade de apresentarem a construção desta obra 

no âmbito do Orçamento Participativo.----------------------------------- 

--- - Eusébio Jesus Figueira – pedido de alargamento da entrada 

número sessenta e oito do Caminho do Trapiche, freguesia de 

Santo António;---------------------------------------------------------------- 

---O Senhor Vereador Miguel Gouveia informou que os terrenos em 

falta estão sendo expropriados.-------------------------------------------- 

--- - João Albino Rodrigues Pimenta – reclamação contra a 

execução de obras ilegais no prédio sito ao Beco das Murteiras, 

número dois A, freguesia de Santa Maria Maior (sub-procº 

2008001433);----------------------------------------------------------------- 

---Foi informado que a Câmara está a aguardar a devolução do 

projeto de arquitetura que se encontra no Tribunal, a fim de dar 

continuidade à análise do processo.--------------------------------------
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--- - Gil da Silva Canha – pedido de indemnização pelos estragos 

causados na sua viatura aquando da queda numa adufa em más 

condições, situada na Rua Conde Carvalhal/Rua da Rochinha, 

freguesia de Santa Maria Maior (procº 43915/2013) - (não 

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

--- - Maria da Conceição de Abreu Vieira – reclamação sobre obras 

clandestinas na moradia de um familiar (irmã), situada ao Beco do 

Galeão, número nove, freguesia de São Roque (procº 

35160/2014);----------------------------------------------------------------- 

---O Senhor Vereador Domingos Rodrigues sugeriu uma reunião 

conjunta com a reclamante, advogado e família, tendo o advogado 

da munícipe respondido ser a solução adequada.---------------------- 

--- - Agostinho Vieira Abreu – assunto relacionado com a emissão 

de alvará de obras de construção de garagem e arrecadação no 

prédio sito à Estrada da Corujeira, freguesia do Monte (sub-procº 

2012000188) – (não compareceu);-----------------------------------------

--- - Judite Fernandes Correia Barbosa – reclamação contra o 

depósito de detritos, provenientes de uma obra efetuada pelo 

vizinho, no Caminho do Curral Velho, número sessenta e quatro, 

freguesia de Santo António (sub-procº 2009000798);------------------ 

---O Senhor Vereador Domingos Rodrigues informou que será 

promovida uma reunião entre a munícipe e a reclamada, para 

resolução da questão.-------------------------------------------------------- 

--- - Maria José Santos Oliveira – exposição sobre o pombal 

existente no Beco Dr. Joaquim Carlos, número trinta e um, 
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freguesia de São Pedro (procº 29696/2013). Solicitou informação 

sobre o ponto da situação do seu processo;------------------------------ 

---Foi informada, pelo Senhor Vereador Domingos Rodrigues, que a 

Autarquia pretende solucionar esta questão, o mais brevemente 

possível, tendo para tal solicitado a emissão de pareceres às 

entidades competentes, após o que será tomada uma decisão.------- 

--- - Albino Vieira – exposição sobre o barulho e a deposição de lixo 

provenientes do Conjunto Habitacional das Romeiras, freguesia de 

Santo António (procº 9815/2005) - (não compareceu);----------------

--- - Tiago Vasconcelos Vieira Cardoso – assunto relacionado com a 

construção de uma escada metálica na moradia situada à Rua de 

São João, número sessenta e um AA (procº 18685/2011);------------ 

---A Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, informou que o 

munícipe deverá dirigir-se ao Serviço de Contraordenações e 

solicitar os esclarecimentos que achar pertinentes, acerca deste 

processo.----------------------------------------------------------------------- 

--- - Luis Santos Garcês – reclamação contra obras no prédio 

situado à Rampa Visconde Cacongo, lote trinta e um, freguesia de 

Santa Maria Maior (sub-procº 2012000085);---------------------------- 

---O Senhor Vereador do Urbanismo, Domingos Rodrigues, 

informou que em dois mil e onze foi deferido a alteração ao 

loteamento que envolveu a alteração das cotas de soleira pelo que, 

a situação, do ponto de vista urbanístico, está resolvida.------------- 

--- - Ludovina Melim Freitas Vieira – assunto relacionado com o 

projeto de legalização da moradia situada ao Beco dos Tornos, 
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número vinte e nove, A, freguesia do Monte (sub-procº 

2010000067) e solicitação de ajuda para as obras de recuperação 

da mesma;--------------------------------------------------------------------- 

---A Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, informou que será 

efetuada uma vistoria à moradia, a fim de serem apuradas quais as 

obras necessárias executar.------------------------------------------------ 

--- - Maria Conceição Rodrigues Pinto – pedido de reparação do 

muro sito à Estrada Conde Carvalhal, número cento e treze, 

freguesia de Santa Maria Maior (procº 8896/2014) – (não 

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

--- - Adelaide Zélia Vieira Pita – exposição sobre os distúrbios 

provocados pelo arrendatário da loja número quarenta e dois do 

Mercado dos Lavradores que, recorrentemente, perturba o seu 

trabalho (procº 45353/2014);---------------------------------------------- 

---A Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, informou que será 

solicitado, ao responsável do Mercado, os necessários 

esclarecimentos acerca desta situação.----------------------------------- 

--- - João Paulo Veloza Pinto – exposição sobre o funcionamento do 

Snack-Bar “Os Aliados”, localizado à Rua da Boa Viagem, número 

trinta, freguesia de Santa Maria Maior. Solicitou que lhe 

informassem se o espaço em questão tem as condições necessárias 

para funcionar como snack-bar (sub-procº 2011000631);------------ 

---O Senhor Vereador Domingos Rodrigues informou que a Câmara 

notificara, recentemente, os proprietários do snack-bar em causa, 

cujo prazo ainda decorre.---------------------------------------------------
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--- - Paulo Demétrio Henriques Lobo de Matos – reclamação contra 

a canalização de esgotos junto à sua moradia, situada à Rua dois 

do Pico das Romeiras, número trinta e dois, freguesia de Santo 

António, obras que provocaram danos no muro da sua 

propriedade. Este muro está seguro pela terra e em caso de 

desabamento, disse que, incutirá a responsabilidade à Câmara 

(procº 37559/2014);--------------------------------------------------------- 

---A Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, informou que a 

queixa apresentada já foi enviada para a Companhia de Seguros, a 

fim de ser realizada uma peritagem ao local, após o que a situação 

será resolvida em conformidade.------------------------------------------- 

--- - José Ramos de Freitas – exposição sobre o derrame de esgoto 

para o leito da Ribeira de Santo António, na zona da ponte (procº 

36782/2013);-----------------------------------------------------------------

--- - José Cláudio Fernandes Gonçalves – reclamação contra o 

proprietário do Stand número vinte e um do Mercado dos 

Lavradores (procº 44740/2014) - (não compareceu);-------------------

--- - Regina Maria Pereira Correia Andrade – pedido de atribuição 

de outra habitação social a um núcleo do agregado familiar (procº 

1522/2014) – (não compareceu);------------------------------------------

--- - Lígia Maria Fernandes Neves – exposição sobre o muro de 

partilha na Estrada Comandante Camacho de Freitas. Solicitou 

que a Câmara a informasse, por escrito, sobre o assunto (abordado 

em reunião pública). Pediu, também, que a Autarquia enviasse 

alguém ao local para verificar a situação (procº 37429/2014);------- 



Ata N.º 45/14                                                                                                            Página 9 de 19   

Reunião da CMF realizada em 27/11 

---O Senhor Vereador Domingos Rodrigues referiu que a munícipe 

será informada, por escrito, do solicitado, bem como será marcada 

reunião para visita ao local, o mais brevemente possível.------------- 

--- - José Raul Catanho da Silva – apresentação de comprovativo 

de titularidade do prédio situado ao Caminho dos Lombos, número 

quarenta e oito, freguesia do Monte (procº 49161/2013) – (não 

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

--- - Rita Maria Silva Lucas – exposição sobre a construção de 

anexo para colocação de gás, junto ao muro de partilha, no prédio 

localizado ao Caminho do Salão, número três G, freguesia de Santo 

António (procº 46408/2014);-----------------------------------------------

--- - José Nicolau Pereira Alves – autorização para a venda 

ambulante na época de Natal e Fim de Ano (procº 43964/2014) – 

(não compareceu);------------------------------------------------------------

--- - Conceição Fernandes Andrade – pedido de apoio para o corte 

de pinheiros junto à moradia situada à Rua do Jasmineiro, número 

vinte, freguesia da Sé (procº 55166/2014) - (não compareceu).------ 

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

esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os diversos serviços 

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

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

---O Senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo do relatório 

número 22/2014-FC/SRMTC, exarado pelo Tribunal de Contas, 

relativo à Auditoria aos Municípios da Região Autónoma da 

Madeira, com vista a apurar a legalidade das alterações de posição 
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remuneratória por opção gestionária, efetuadas nos anos de dois 

mil e nove e dois mil e dez.------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciando este período, o Senhor 

Vereador do PSD, Bruno Pereira referiu que tinha sido contactado 

pela florista que ocupa o espaço localizado no Largo Gil Eanes, 

manifestando a sua indignação, com a atuação dos serviços da 

Fiscalização Municipal pois, fora autuada recentemente e, numa 

área muito próxima, junto às Arcadas da Rua do Bettencourt, está, 

permanentemente, uma senhora a vender flores, sem a devida 

licença para o efeito, à qual não fora aplicada qualquer coima.------

------Continuando a sua intervenção disse ter conhecimento da 

existência dum mal-estar generalizado, por parte dos vendedores 

licenciados, que reclamam da permissividade da Câmara à 

situação que se vem verificando, em muitos locais da cidade, da 

venda por pessoas sem a devida licença para o exercício da 

atividade. Solicitou a maior atenção da Autarquia para esta 

situação, a qual já fora por si abordada em anteriores reuniões.----

------ - Tomando a palavra, e sobre o primeiro assunto, o Senhor 

Presidente referiu que estivera reunido, na passada terça-feira, 

com a referida senhora, tendo-lhe explicado as causas da sua 

autuação. Disse que, apesar do esforço da Câmara para combater 

a venda não licenciada, esta tarefa não se tem revelado de fácil 

resolução. Informou, ainda, que estão a ser implementadas 

medidas para tornar a fiscalização mais eficaz e proactiva.-----------

------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------
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------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem do 

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

1 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2015: - Na sequência da 

não aprovação pelo órgão deliberativo do documento previsional em 

referência, o Senhor Presidente fez de novo a sua apresentação.---- 

------ - O Senhor Vereador José Manuel Rodrigues referiu que as 

Grandes Opções do Plano para dois mil e quinze não foram 

aprovadas na Assembleia Municipal, porque os Senhores 

Deputados Municipais perceberam mal o sentido de voto do 

Vereador do CDS/PP. Disse lamentar a situação, pedindo 

desculpas pelo sucedido-----------------------------------------------------

------Acrescentou, ainda, que o lapso teve o mérito de demonstrar 

que o Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira está 

atento aos assuntos que se discutem na Assembleia Municipal, isto 

a avaliar pelo artigo que publicou no Jornal da Madeira.--------------

------ - Intervindo, o Senhor Vereador Bruno Pereira, disse que o 

PSD vota contra pelas razões e fundamentos expressos pelos 

Senhores Deputados daquele partido na Assembleia Municipal.-----

------ - Usando da palavra, o Senhor Vereador Artur Andrade, da 

CDU, disse que esta nova votação deveria ser olhada como uma 

oportunidade para a correção de algumas falhas contidas nas 

Grandes Opções do Plano para dois mil e quinze, mas uma vez que 

o documento ora apresentado é exatamente igual ao anterior, 

colocado à apreciação na reunião realizada a trinta de outubro, 

vota contra pelas razões por si referidas naquela mesma reunião.---
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--- - Colocado à votação, a Câmara deliberou, por maioria, com os 

votos a favor da Mudança e CDS/PP e contra do PSD e CDU, 

aprovar e submeter à Assembleia Municipal nos termos das alíneas 

c) e ccc) do número um do artigo trinta e três e alínea a) do número 

um do artigo vinte e cinco do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, 

de doze de setembro. O referido documento, fica por fotocópia, 

arquivado em pasta própria.------------------------------------------------ 

2 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO:----------------------------------

------ - Designação dos representantes da Câmara Municipal 

do Funchal na Comissão de Acompanhamento do Processo de 

Revisão do PDM do Funchal: - Por proposta do Departamento de 

Planeamento Estratégico (I-12818/14), a Câmara deliberou, por 

unanimidade, designar o Senhor Vereador Domingos Manuel 

Martins Rodrigues, com a tutela do Ordenamento do Território, 

Planeamento e Política de Solos, e o diretor do Departamento de 

Planeamento Estratégico, Jorge Afonso Correia Pinto Pereira 

Freitas, representantes da Autarquia na Comissão de 

Acompanhamento do Processo de Revisão do PDM do Funchal.----- 

3 – APOIO À VEREAÇÃO:---------------------------------------------------

------ - Alteração à deliberação da Câmara Municipal do 

Funchal de vinte e oito de novembro de dois mil e treze, 

denominada “Apoio à Vereação”: - Foi aprovada, por 

unanimidade, a seguinte proposta de deliberação, submetida pelo 

Senhor Presidente:-----------------------------------------------------------
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---“Considerando que: a) De acordo com o nº 7, do artigo 42º da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, “o presidente da câmara municipal 

deve disponibilizar a todos os vereadores os recursos físicos, 

materiais e humanos necessários ao exercício do respetivo mandato, 

devendo, para o efeito, recorrer preferencialmente aos serviços do 

município”; b) Com base na referida norma e na necessidade de a 

concretizar, a Câmara Municipal deliberou, em 28 de novembro de 

2013, um conjunto de medidas de apoio aos vereadores da 

oposição, sendo uma das mesmas a atribuição de um “plafond” 

financeiro com um valor máximo mensal de € 650,00 (seiscentos e 

cinquenta euros), nas seguintes condições: - O montante deverá 

ser pago mediante a apresentação de faturas/despesas em nome 

do Município, precedidas de requisição emitida por este; – A verba 

será disponibilizada de janeiro a dezembro do ano a que respeite, 

com início em janeiro de 2014 e não é acumulável para o mês 

seguinte caso não seja utilizada. c) A atividade e exercício dos 

mandatos autárquicos comporta, variadas vezes, a necessidade de 

lidar com assuntos complexos e de resolução urgente, que carecem 

de apoio técnico-administrativo, de forma a melhor auxiliar os 

vereadores nas tomadas de decisão e no alicerce das suas 

propostas; d) A regra da requisição prévia, não se compadece com 

as situações que revistam especial urgência, em que seja 

necessário um apoio imediato; e) Por sua vez, a regra da não 

acumulação do “plafond” financeiro mensal dificulta a atividade do 

apoio técnico-administrativo aos vereadores, porquanto existem 
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meses em que em razão dos assuntos a apreciar, os montantes 

despendidos podem não atingir a verba mensal, e outros em que o 

mesmo poderá ser excedido. Face aos supramencionados 

considerandos, tenho a honra de propor à Câmara Municipal que 

delibere, ao abrigo do nº 7 do artigo 42º da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, alterar a deliberação denominada “Apoio à Vereação”, 

de 28 de novembro de 2013, nos termos seguintes: A) “(…) 1 – 

Atribuir a cada uma das vereações da oposição – PSD/PPD, CDS/PP 

e CDU um plafond financeiro com um valor máximo mensal de € 

650,00 (seiscentos e cinquenta euros) – valor que deverá ser pago 

mediante a apresentação de faturas/despesas em nome do 

Município. 2 – Esta verba será disponibilizada de janeiro a dezembro 

do ano a que respeite com início em janeiro de 2014 e é acumulável, 

na totalidade ou parcialmente, para o mês seguinte, caso não seja 

utilizada. 3 – No fim do ano civil, a 31 de dezembro, caso existam 

verbas não utilizadas, as mesmas não são acumuláveis para o ano 

seguinte. 4 (anterior nº 3) – (…). B) É republicada a deliberação de 

28 de novembro de 2013, com as alterações ora aprovadas, 

inseridas nos locais próprios: “Considerando que, ao abrigo do 

disposto no nº 7 do artigo 42º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, “o presidente da câmara municipal deve disponibilizar a 

todos os vereadores os recursos físicos, materiais e humanos 

necessários ao exercício do respetivo mandato, devendo, para o 

efeito, recorrer preferencialmente aos serviços do município”; 

Considerando que o Município do Funchal, por deliberações 
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camarárias, datadas de 18 de maio de 2005 e 6 de julho de 2006, 

tomou de arrendamento três frações autónomas do prédio 

localizado à Rua do Bispo, nºs 14 a 26 de polícia, destinadas à 

instalação de serviços municipais, disponibilizados para os 

vereadores da oposição; Considerando que por deliberação, tomada 

na reunião datada de 28 de fevereiro de 2007, foram 

disponibilizados os equipamentos administrativos mínimos 

necessários para cada um dos gabinetes, nomeadamente 

secretárias, mesas de reunião, cadeiras, telefones, faxes, internet, 

bem como atribuído um plafond financeiro destinado a cobrir 

despesas administrativas com o funcionamento destes gabinetes; 

Considerando que os vereadores da oposição, eleitos em 29 de 

setembro de 2013, fizeram sentir a necessidade destes apoios, 

indispensáveis para o adequado funcionamento dos seus gabinetes 

e exercício do respetivo mandato; A Câmara Municipal do Funchal 

delibera: 1 - Atribuir a cada uma das vereações da oposição – 

PSD/PPD, CDS/PP e CDU um plafond financeiro com um valor 

máximo mensal de € 650,00 (seiscentos e cinquenta euros) – valor 

que deverá ser pago mediante a apresentação de faturas/despesas 

em nome do Município 2 – Esta verba será disponibilizada de 

janeiro a dezembro do ano a que respeite com início em janeiro de 

2014 e é acumulável, na totalidade ou parcialmente, para o mês 

seguinte, caso não seja utilizada. 3 – No fim do ano civil, a 31 de 

dezembro, caso existam verbas não utilizadas, as mesmas não são 

acumuláveis para o ano seguinte. 4 – Atribuir ao PSD/PPD, 
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atendendo a ser a única vereação com 4 vereadores eleitos, um 

recurso humano, disponibilizado através da funcionária Patrícia 

Maria Soares Nunes Vieira, assistente técnica, que passará a 

exercer as suas funções na Rua do Bispo, nº 16, fração J”. C) Nos 

termos dos nºs 3 e 4, do artigo 27º do Código de Procedimento 

Administrativo, e dos nºs 3 e 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, a presente deliberação é aprovada em minuta e 

produz efeitos imediatos.”--------------------------------------------------- 

4 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA/TAXAS: - Em presença do 

pedido formulado pelo Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR) 

(procº 42021/14), de licença de ocupação da via pública para 

montagem de andaimes e estaleiro no gaveto da Travessa do 

Cabido com a Rua do Sabão, devido às obras de beneficiação das 

suas instalações, bem como licença para circulação de doze 

viaturas, e isenção das respetivas taxas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, nos termos e com os fundamentos da informação do 

Departamento Jurídico (refª 229/DJ/2014): - Conceder a isenção 

da taxa de ocupação da via pública. Não conceder a isenção da 

taxa de circulação de viaturas.---------------------------------------------  

5 – UTILIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL:-----------------------------

------ - Cruz Vermelha Portuguesa: - A pedido da Cruz Vermelha 

Portuguesa (procº 45405/14), a Câmara deliberou, por 

unanimidade, com base na informação do Departamento Jurídico 

(refª 236/DJ/2014), aprovar a isenção de taxas pelo uso do átrio 

do Teatro Municipal, para a realização do evento tradicional Bazar 
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de Natal/dois mil e catorze.-------------------------------------------------

6 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO:-----------------------------------------------

------ - TUMa – Tuna Universitária da Madeira: - Considerando 

o apoio solicitado pela TUMa – Tuna Universitária da Madeira 

(procº 40063/14), bem como a informação do Departamento 

Jurídico (refª 237/DJ/2014), a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo da alínea u) do número um do artigo trinta 

e três do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, 

conceder o apoio de € 1.300,00 (mil e trezentos euros), a que 

acresce o IVA à taxa legal em vigor, destinado ao evento “Encontro 

de Tunas Universitárias da Madeira”.------------------------------------- 

7 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:-------------------------------------------

------ - Aquisição de Serviços de Serralharia – parecer prévio: - 

Em face do respetivo processo (refª 241/DOP/14), a Câmara 

deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável à 

celebração de contrato de prestação de serviços de serralharia, a 

celebrar com José Francisco Gil, Herdeiros, Lda., no valor de € 

2.953,00 (dois mil novecentos e cinquenta e três euros).-------------- 

8 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÃO: - 

Relativamente ao pedido de indemnização solicitado por Gil da 

Silva Canha (procº 43915/13), por danos ocorridos na viatura “85-

57-MD”, quando circulava na Rua Conde Carvalhal, devido ao mau 

funcionamento de uma adufa, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, em função da informação do Departamento Jurídico 
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(refª 238/DJ/2014), aprovar a indemnização solicitada no valor de 

€ 351,21 (trezentos e cinquenta e um euros e vinte um cêntimos).-- 

9 – URBANISMO – (Os processos agendados sob os números 390 e 

391 foram retirados).-------------------------------------------------------- 

10 – OBRAS PÚBLICAS:----------------------------------------------------

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

reabilitação do Edifício, Equipamentos e Solários. Adenda ao 

contrato avulso número 84/2014” – Aprovação da minuta do 

contrato: - Foi aprovada, por unanimidade, a minuta do contrato 

referido em epígrafe, a celebrar com António Gil Castro de Oliveira 

Freitas, na qualidade de sócio-gerente da sociedade denominada 

“Rim – Construções Madeirenses, Lda.”---------------------------------- 

---O Senhor Vereador da CDU, Artur Andrade, ausentou-se da 

sala, não participando na discussão e votação dos processos que se 

seguem.------------------------------------------------------------------------ 

11 – PESSOAL:---------------------------------------------------------------

------11.1 – Processo de Inquérito: - A Câmara deliberou, por 

unanimidade, arquivar o processo de inquérito (nº 07/2014) 

relativo a “nova anomalia verificada numa máquina corta relva”, 

nos termos e com os fundamentos do relatório final.-------------------

------11.2 – Processos Disciplinares: - (O processo disciplinar 

agendado sob o número 394, foi retirado).-------------------------------

------ - Perante o processo disciplinar (nº 22/2014) instaurado a 

João Emanuel Vasconcelos Coelho, Assistente Operacional 

(Cantoneiro de Limpeza) a exercer funções na Divisão de Remoção 
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de Resíduos Sólidos do Departamento de Ambiente, por falta de 

correção, a Câmara deliberou, por unanimidade, mediante 

escrutínio secreto, aplicar a pena de multa no valor de € 88,00 

(oitenta e oito euros), nos termos e com os fundamentos do 

relatório final.----------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente deu por encerrada a reunião pelas vinte e três horas.---- 

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

diretora do Departamento Jurídico, na qualidade de Secretária, a 

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

 

 

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

 

 

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