-----------------------------ACTA NÚMERO 23/2008----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM DEZANOVE DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E
OITO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos dezanove dias do mês de Junho 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 Dr. Pedro Miguel
Amaro de Bettencourt Calado, Eng. Henrique Miguel Figueiredo da
Silva da Costa Neves, Eng. João José Nascimento Rodrigues, Dr.
Miguel Duarte Alves Freitas, Dr. Artur Alberto Fernandes Andrade,
Dr. Rui Ricardo Gomes Vieira, Dra. Maria Isabel Ferreira Coelho de
Sena Lino e Dr. Quinídio Major Pinto Correia. Presente a
secretariar a Dra. Filomena Fátima Marcos Pita de Fernandes,
Directora do Departamento Jurídico.-----------------------------------------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estar presente a Sra. Vereadora
Dra. Rubina Maria Branco Leal Vargas, 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
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distribuída em minuta aos Senhores Vereadores, foi aprovada por
unanimidade.----------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciou-se este período com a
intervenção da Sra. Vereadora do PS, Isabel Sena Lino, começando
por referir que a Câmara deveria tomar alguma atitude em relação
a um tapume, esteticamente muito mau, que veda um prédio,
localizado no início da Avenida do Infante. ----------------------------------- - O Sr. Presidente respondeu que, para o local estava
aprovado um projecto de construção dum edifício pelo que, o
tapume em breve deverá ser retirado.------------------------------------------Continuando a sua intervenção, a Sra. Vereadora do PS,
Isabel Sena Lino, pediu esclarecimentos acerca dos espaços
recentemente edificados no “Crowne Plaza”, os quais se encontram
encerrados,

com

particular

referência

para

o

parque

de

estacionamento, e ainda acerca dumas obras iniciadas, sem
continuidade, num prédio junto ao Clube de Turismo.--------------------- - A estas questões respondeu o Sr. Presidente. Relativamente
ao “Crowne Plaza”, disse que a Câmara solicitará esclarecimentos
ao promotor da obra para posterior informação. Quanto ao prédio
localizado junto ao Clube de Turismo, informou que dera entrada
na Câmara um projecto de construção, o qual ainda se encontrava
em fase de apreciação. ----------------------------------------------------------- - O Sr. Vereador da CDU, Artur Andrade, interveio de seguida
dizendo que junto ao Complexo Habitacional da Penteada, havia
um muro de suporte que em tempos havia ruído e que ameaçava
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ruir novamente, pelo que chamava a atenção da Câmara para esta
realidade.--------------------------------------------------------------------------- - O Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, interveio dizendo que
mandaria de imediato verificar esta situação. -------------------------------Continuando, este Vereador perguntou se a Câmara previa
intervir, em breve, no Caminho do Jamboto, procedendo ao seu
alargamento, bem como à consolidação dum muro que ladeia parte
deste caminho e que ameaça ruir.---------------------------------------------- - O Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, respondeu dizendo
que apesar do Caminho do Jamboto carecer de intervenção, a
mesma não se encontrava prevista para ser executada de imediato
atendendo às prioridades que têm de ser definidas pela Câmara,
para fazer face às muitas obras que tem que executar. ----------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – FORNECIMENTO DE SERVIÇOS:------------------------------------------ - Concurso para Remodelação do Museu Municipal do
Funchal

(História

Natural):

-

Presente

informação

do

Departamento de Concursos de Notariado (refª 61/D.C.N./2008)
acompanhada das peças processuais relativas ao “Concurso
Limitado por Prévia Qualificação para a Remodelação do Museu
Municipal do Funchal”, tendo a Câmara, por unanimidade,
deliberado autorizar a abertura do respectivo procedimento,
aprovando as peças processuais. Foi aprovada a acta em minuta
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na parte respeitante a esta deliberação para produzir efeitos
imediatos.---------------------------------------------------------------------2 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------2.1 – Loteamentos: - A Câmara deliberou, por unanimidade,
deferir o projecto de alteração ao alvará de loteamento número
vinte dois/oitenta e quatro, apresentado por João da Cruz Abreu
(procº 26958/08), localizado no Sitio do Areeiro, freguesia de São
Martinho.---------------------------------------------------------------------------(O processo da PROPOWER, agendado sob o número 195, foi
retirado).---------------------------------------------------------------------------- - Foi deliberado, por unanimidade, deferir o projecto de
alteração ao alvará de loteamento número nove/oitenta e sete,
localizado na 2ª Travessa do Lazareto, Louros, freguesia de Santa
Maria Maior, requerido por José Olavo Manica Martins (procº
15655/08).-------------------------------------------------------------------------2.2 – Obras Particulares: - Relativamente aos processos de
obras

particulares

abaixo

identificados,

fundamentados

nos

pareceres e/ou pareceres dos serviços técnicos que lhes estão
anexos, a Câmara tomou as deliberações como para cada um se
indica:------------------------------------------------------------------------------- - Empresa Carcamacho – Explorações Imobiliárias, Lda.
(procº 38239/07) – projecto de arquitectura destinado à ampliação
de um edifício de comércio e serviços a levar a efeito no gaveto da
Rua do Carmo com a Travessa do Rego, freguesia da Sé: - Deferido
nos termos da informação (refª GT 291/08).-----------------------------
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------ - Isabel & Goreti Lda. (procº 7479/08) – projecto de alterações
e telas finais, referente à construção de seis moradias em banda a
levar a efeito no Caminho de Santo António, freguesia de Santo
António: - Deferido, atendendo a que se encontra em estudo novos
alinhamentos para este local, com abstenção do Vereador da CDU.------ - Faria & Paulino, Lda. (procº 10034/08) – projecto de
moradia unifamiliar geminada a levar a efeito no lote número um
do alvará de loteamento número oito/dois mil e oito, ao Sitio da
Água de Mel, São Roque: - Deferido.------------------------------------------- - Idem (procº 10035/08) – projecto de moradia unifamiliar
geminada a levar a efeito no lote número dois do alvará de
loteamento número oito/dois mil e oito, ao Sítio da Água de Mel,
São Roque: - Deferido.------------------------------------------------------------ - Idem (procº 10037/08) – projecto de moradia unifamiliar
geminada a levar a efeito no lote três do alvará de loteamento
número oito/dois mil e oito, ao Sitio da Água de Mel, São Roque: Deferido.----------------------------------------------------------------------3 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA - Indemnização: - A pedido de
Maria Isabel de Abreu Andrade (procº 27186/08), a Câmara
deliberou, por unanimidade, deferir nos termos da informação do
Departamento

de

Obras

Públicas

(refª.165/DOP/2008),

a

indemnização dos danos causados pela queda no pavimento da
Rua D. João devido à sua degradação.----------------------------------4 – PESSOAL:---------------------------------------------------------------------- - Participação: - Em face da participação do Departamento
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de Parque de Máquinas e Viaturas (refª 043/DPMV/2008) sobre a
danificação

da

haste

do

cilindro

hidráulico

da

viatura

de

transferência (48-29-CM), a Câmara deliberou, por unanimidade,
proceder a inquérito, sendo nomeado inquiridor o funcionário
Osvaldo Lucas.---------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião pelas treze horas.-----------De tudo para constar se lavrou a presente acta que eu,
Directora do Departamento Jurídico, na qualidade de Secretária, a
redigi e subscrevo.-----------------------------------------------------------

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

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