-----------------------------ACTA NÚMERO 31/2009----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM DEZASSETE DE SETEMBRO DO ANO DOIS MIL
E NOVE.---------------------------------------------------------------------------------Aos dezassete dias do mês de Setembro do ano dois mil e
nove, 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 Vice-Presidente Dr. Bruno Miguel
Camacho Pereira, e presença dos Senhores Vereadores: Dr. Pedro
Miguel Amaro de Bettencourt Calado, Eng. Henrique Miguel de
Figueiredo da Silva da Costa Neves, Eng. João José Nascimento
Rodrigues, Dr. Miguel Duarte Alves Freitas, Dra. Rubina Maria
Branco Leal Vargas, Dr. Rui Ricardo Gomes Vieira e Dr. Quínidio
Major Pinto Correia. Presente como Secretário o Dr. Rui Emanuel
Sousa Abreu, Director do Departamento Administrativo.------------------Verificado o quórum, o Senhor Vice-Presidente declarou
aberta a reunião.------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estarem presentes o Senhor
Presidente Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque, a Senhora
Vereadora Dra. Maria Isabel Ferreira Coelho de Sena Lino e o
Senhor Vereador Dr. Artur Alberto Fernandes de Andrade,
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
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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:-------------------------------------

-

Agostinho

de

Freitas Jardim

Branco

–

pedido

de

continuidade de abertura da estrada e execução de ponte pedonal,
na Travessa do Lombo da Quinta, freguesia de São Gonçalo;-------------- - Cátia Carina Castro Cró – assunto relacionado com o
alargamento da Vereda do Caires, freguesia de Santo António;----------- - David Álvaro Pinto – pedido de lançamento de rede de
saneamento básico no Caminho da Capela das Preces, freguesia de
Santo António;--------------------------------------------------------------------- -

Lúcia Jesus Andrade Jardim Figueira – pedido de

habitação social (procº 1094/2009);------------------------------------------- - Ana Paula Silva Jardim Passos – pedido de habitação social
(procº 276/2002);----------------------------------------------------------------- - Maria José Gomes Camacho – pedido de habitação social;-------- - Maria Ema Camacho – pedido de habitação social;----------------- - Maria Irondina de Abreu – pedido de habitação social (procº
6929/2004).------------------------------------------------------------------------Após se inteirar dos assuntos acima descritos e prestado
esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os diversos serviços
as situações que necessitava informação.--------------------------------
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Assuntos Diversos: - Foi apreciado e votado o assunto seguinte,
apresentado pelo Vereador do respectivo Pelouro, que não foi
incluído na Ordem do Dia.-------------------------------------------------LOTEAMENTO:

-

Em

presença

da

exposição

de

QUITOR

Consultants, Serviços de Consultadoria Internacional, S.A. (procº
29857/09), sobre a caducidade do alvará de loteamento número
cento e onze/setenta e nove, situado no Vale Formoso, Rua Pedro
José de Ornelas, freguesia de Santa Luzia, a Câmara, por
unanimidade, tomou a seguinte deliberação: “Reconhece-se a
ineficácia do alvará emitido, pelos motivos invocados para os lotes
cinco e seis”.-------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------1.1 – Loteamentos: - A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a alteração dos parâmetros urbanísticos do lote número
dois do alvará de loteamento número cinco/noventa e sete,
localizado ao Sitio da Quinta do Carvalhal, freguesia de São Roque,
requerido por José Narciso Teixeira (procº 17894/08).--------------------- - Foi deliberado, por unanimidade, deferir o projecto de
alteração ao alvará de loteamento número cinquenta/oitenta e
cinco (anexação dos lotes 10, 11 e 12), situado à Rua Nova do Pico
de São João, número onze, freguesia de São Pedro, apresentado
por José Albino de Freitas (procº 15168/09).----------------------------
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------1.2

–

Obras

Particulares:

-

Em

face

da

exposição

apresentada por Mário Gomes Soares (procº S/11947/09), sobre o
projecto de alterações a efectuar na moradia unifamiliar geminada,
situada no Caminho do Palheiro, número duzentos e quarenta e
dois,

freguesia

unanimidade,

de

São

deferir,

Gonçalo,

face

à

a

Câmara

melhoria

das

deliberou,

por

condições

de

habitabilidade do grupo familiar. Deve efectuar escritura de
cedência da área necessária ao cumprimento do alinhamento.----------- - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto
de construção de um complexo comercial, a levar a efeito no
Caminho das Preces, freguesia de Santo António, apresentado por
BMartin – Promoção e Investimentos Imobiliários, Lda. (procº
28102/09), nos termos da informação do Departamento de
Ambiente

(refª

2094/EPA/2009),

devendo

cumprir

com

o

alinhamento indicado na planta à escala 1.1000.---------------------2 – DIVERSOS: - (O documento agendado sob o número 287, foi
retirado).----------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor VicePresidente 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------Nota: Acta publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 363/09.
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