-----------------------------ACTA NÚMERO 17/2006----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM VINTE SETE DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E
SEIS.--------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte sete dias do mês de Abril do ano dois mil e seis,
nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Concelho e Sala de
Reuniões, reuniu pelas dez horas, sob a Presidência do Senhor
Vereador Dr. Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado e
presença dos Senhores Vereadores Dr. Carlos João Pereira, Arqt.
Luis Miguel Vilhena de Carvalho, Eng. Henrique Miguel Figueiredo
da Silva da Costa Neves, Eng. João José Nascimento Rodrigues,
Dr. Miguel Duarte Alves Freitas, Dra. Rubina Maria Branco Leal
Vargas e Dr. Artur Alberto Fernandes Andrade, a Câmara
Municipal, secretariada por Rui Emanuel Sousa Abreu, Director do
Departamento Administrativo.--------------------------------------------------------Verificado o quórum, o Senhor Vereador que Presidiu
declarou aberta a reunião.-------------------------------------------------AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estarem presentes os Senhores
Presidente Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque, VicePresidente Dr. Bruno Miguel Camacho Pereira e Vereador Dr. Rui
Ricardo Gomes Vieira, considerando-se justificadas as respectivas
faltas.---------------------------------------------------------------------------------------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
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:------------------------------------- - José Pereira Gomes Serrão – assunto relacionado com a
ligação da Estrada de Santa Quitéria a Viana. (Foi informado que
esta obra é da responsabilidade da S.R.E.S.T., e que o seu inicio
está previsto para 2007);--------------------------------------------------------- - Jorge Pires – exposição sobre obras efectuadas num bar
(procº 53600/05 em nome de José Carlos Jesus Fernandes);------------- - Alfredo de Jesus – pedido de continuação da Estrada do
Laranjal Pequeno. (Foi respondido que esta obra está incluída no
Programa

do

Governo

2004/2008,

embora

seja

da

responsabilidade da Câmara, estando o seu inicio programado
para o ano de 2008);-------------------------------------------------------------- - Dalila Alexandra Camacho Lopes – pedido de alargamento e
lançamento de rede de saneamento básico na Vereda do Poço das
Fontes, Santo António. ( Esta obra está incluída no Programa do
Governo 2004/2008, e terá inicio no ano de 2008);------------------------- - Condomínio do Edifício dos Barreiros – exposição sobre
anomalias e ruídos provenientes da “Casa do Porto”, situada na
Rua Dr. Pita;----------------------------------------------------------------------- - Maria Teresa Spínola – pedido de alargamento do Beco da

Garagem.

(Foi

informada

que

esta

obra

não

está

ainda

contemplada no Plano de Actividades da CMF, nem está no
Programa do Governo);----------------------------------------------------------- - Maria Goreti Fernandes Carreira – reclamação contra um
vizinho por obras executadas sem respeitar os afastamentos legais
(alvará de obras nº 106/06), no Caminho das Romeiras, trinta e
sete, Santo António;--------------------------------------------------------------- - Dília Maria Figueira Mendes Andrade – reclamação contra o
vizinho Ilidio Gonçalves, por obras executadas irregularmente
(procº 18147/RAO/06);---------------------------------------------------------- - Maria Graça Sousa de Freitas – reclamação contra um
vizinho;------------------------------------------------------------------------------ - Margarida Maria Lopes Vieira – exposição/reclamação
(procº 33659/05/RAO);---------------------------------------------------------- - João Joel da Silva Alves – (Casa da Flores “A Rosa”) – pedido
de esclarecimentos sobre o Plano de Urbanização do Infante;------------- - Gabriel Figueira Vieira Conceição – exposição sobre o
processo de expropriação na Estrada Luso Brasileira – Monte
(procº 13504/05/RAO);---------------------------------------------------------- - Manuela Marieta Gonçalves Gomes – pedido de habitação
social (procº 159/06/SocioHabita);--------------------------------------------- - Carlos Manuel Tito de Abreu – pedido de habitação social
(procº 1151/99/SocioHabita);--------------------------------------------------- - José Jorge Gomes de Jesus – exposição sobre infiltrações
de águas no prédio sito no Beco do Pinheiro, entrada 30, porta 10

(pedido de verificação);----------------------------------------------------------- - Ludovina Melim Freitas Vieira – assunto relacionado com a
legalização da moradia (procº 31679/05);------------------------------------- - Manuel Pedro Ferreira Perestrelo – reclamação contra um
desaterro

junto

à

Empresa

Horários

do

Funchal

(procº

34285/04/RAO);------------------------------------------------------------------ - Zélia de Fátima Pestana Alves Castro – assunto relacionado
com a recusa de cedência duma parcela de terreno na Vereda do
Vasco Gil, por parte de seu filho (proprietário do mesmo).-----------------------Após as intervenções acima descritas de que a Câmara se
inteirou e prestou esclarecimentos, encaminhou para os diversos
serviços as situações que necessitavam informação.------------------MERCADOS E FEIRAS:---------------------------------------------------------- - Alteração do horário de funcionamento dos Mercados
Municipais no dia 1 de Maio/06: - Mediante proposta da Divisão
de

Mercados

(refª

166/D.M./06),

a

Câmara

deliberou,

por

unanimidade, de acordo com a mesma, aprovar a alteração do
horário

de

funcionamento

dos

Mercados

Municipais

dos

Lavradores e da Penteada no próximo dia um (1) de Maio.-------------------------------------------ORDEM DO DIA-----------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da
ordem do dia e pela sequência nela prevista:---------------------------1 – OBRAS PÚBLICAS:----------------------------------------------------------- - Execução da obra de “Arruamento para o Pico do
Funcho, São

Martinho”

(Acção

nº

5042)

–

Abertura de

concurso público: - A Câmara, tendo presente a informação do
Departamento de Obras Públicas (refª 101/DOP/06), deliberou,
por unanimidade, autorizar o lançamento do concurso público
para a execução da obra de “Arruamento para o Pico do Funcho,
São Martinho”, com o valor base de € 690.000 (seiscentos e
noventa mil euros), não incluindo o IVA.--------------------------------2 – SANEAMENTO BÁSICO:---------------------------------------------------- - Anulação de documentos: - Por propostas da Divisão
Administrativa de Água (refªs. 190 e 191/DAA), a Câmara
deliberou, por unanimidade, proceder, em conformidade com as
mesmas, à anulação das facturas indicadas no valor de € 418,19
(quatrocentos e dezoito euros e dezanove cêntimos), em nome de
Daniel Pestana (instalação nº 24686, consumidor nº 242487) e nos
valores de € 89,66 (oitenta nove euros e sessenta seis cêntimos) e €
110,30 (cento e dez euros e trinta oito cêntimos), respectivamente,
em nome de Gabriel José Gonçalves (instalação nº 14771,
consumidor nº 21675).-----------------------------------------------------3 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------3.1 – Obras Particulares: - A Câmara deliberou, por maioria,
com a abstenção dos Vereadores do PS e CDU, aprovar o projecto
de arquitectura respeitante à 2ª fase da construção do complexo
desportivo do Clube Desportivo Nacional, sito na Choupana,
freguesia de Santa Maria Maior, apresentado por Rui António
Macedo Alves, presidente da Direcção do Clube (regº 1426/06).----------(O processo

de João Clemente Freitas, agendado sob o

número 197, foi retirado, ficando com o Vereador Eng. João
Rodrigues).-------------------------------------------------------------------4 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÃO: - Perante o
pedido de indemnização formulado por Maria Helena de Freitas
Gonçalves Pais (regº 52289/05), pelos danos causados na sua
viatura (36-32-EU), devido a uma sargeta danificada na Rua da
Azinhaga da Nazaré, São Martinho, a Câmara, tendo por base as
informações emitidas pelos respectivos serviços, deliberou, por
unanimidade, autorizar nos termos das mesmas, incluindo os
custos totais apresentados na factura no valor de € 168,28 (cento e
sessenta e oito euros e vinte oito cêntimos).----------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Vereador que Presidiu deu por encerrada a reunião pelas treze
horas.-------------------------------------------------------------------------De tudo para constar se lavrou a presente acta que eu,
Director

do

Departamento

Administrativo,

na

qualidade

de

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

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

