-----------------------------ACTA NÚMERO 1/2008------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM TRÊS DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E OITO.-----------Aos três dias do mês de Janeiro do ano dois mil e oito,
nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Concelho e Sala de
Reuniões, reuniu a Câmara Municipal, pelas dez horas, sob a
Presidência do Senhor Presidente Dr. Miguel Filipe Machado de
Albuquerque e com a presença dos Senhores Vice-Presidente Dr.
Bruno Miguel Camacho Pereira e Vereadores 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, Dr.
Artur Alberto Fernandes Andrade, Dr. Rui Ricardo Gomes Vieira e
Dra. Maria Isabel Ferreira Coelho de Sena Lino. Presente a
secretariar

o

Dr.

Rui

Emanuel

Sousa

Abreu,

Director

do

Departamento Administrativo.-------------------------------------------------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estar presente o Senhor Vereador
Dr. Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, considerando-se
justificada a respectiva falta.-----------------------------------------------------------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.------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA-------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – TAXAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO PARA 2008: - Em
cumprimento do Regulamento Municipal e Tabela de Taxas de
Urbanização e Edificação, publicado no diário da república
apêndice número cento e vinte sete – II Série - número duzentos e
vinte, de vinte e três de Setembro de dois mil e dois, artigo
quarenta e cinco, capítulo X, as taxas previstas no regulamento e
respectiva tabela serão actualizadas anualmente “por aplicação,
Índice de Preços ao Consumidor, sem habitação”. De acordo com
os dados do Instituto Nacional de Estatística, o Índice de Preços no
Consumidor - Nacional - Variação Média dos últimos doze meses %, foi de dois ponto quatro por cento (2.4%). Assim, por proposta
do

Departamento

de

Urbanismo,

a

Câmara

deliberou,

por

unanimidade, aprovar a actualização da Tabela de taxas de
Urbanização e Edificação para dois mil e oito de dois ponto quatro
por cento (2.4%). A referida Tabela fica, por fotocópia, a fazer parte
desta acta (Anexo A).--------------------------------------------------------2 – PLANEAMENTO:-------------------------------------------------------------- - Venda de Cartografia, Informação Geográfica e
Instrumentos

de

Gestão

Territorial:

-

Por

proposta

do

Departamento de Planeamento Estratégico (refª 470/2007), a
Câmara

deliberou,

por
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apresentados para a venda de cartografia, informação geográfica e
instrumentos de gestão territorial, para vigorar a partir do corrente
mês de Janeiro. A referida proposta fica a fazer, por fotocópia,
parte desta acta (Anexo B).------------------------------------------------3 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------3.1 – Obras Particulares: - Presente projecto de alterações
de um edifício de habitação colectiva apresentado por Miguel José
Fernandes Marques e outros (procº 40725/07), a levar a efeito à
Rua do Jasmineiro número seis-A, freguesia de São Pedro, tendo a
Câmara deliberado, por maioria, aprovar nos termos do ponto A da
informação da Divisão de Gestão Urbanística II (refª OP1 –
07.12.17), com votos contra do PS e abstenção da CDU.------------------- - Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido
formulado por Empreendimentos Imobiliários do Lombo de Baixo,
S.A. (procº 55220/07) de redução em cinquenta por cento (50%)
das taxas relativas ao alvará de licença de construção de um bloco
habitacional e comercial a levar a efeito na Rua das Hortas,
números quarenta, quarenta - A e quarenta e dois, freguesia de
Santa Luzia.------------------------------------------------------------------4 – SANEAMENTO BÁSICO:---------------------------------------------------- - Pagamento da tarifa de ligação de esgoto – isenção: - A
pedido da Província Portuguesa da Congregação das Irmãs
Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, a Câmara deliberou,
por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento da tarifa de
ligação de esgoto, referente ao edifício de habitação destinado à
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“Residência de Transição Feminina dos Álamos”, a construir no
Caminho da Penteada, número quarenta e oito, freguesia de São
Roque, nos termos da informação do Departamento de Água e
Saneamento Básico (refª DASB/538/07).-------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião pelas 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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