
-----------------------------ACTA NÚMERO 14/2006----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM SEIS DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E SEIS.--------- 

------------Aos seis 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 

Vice-Presidente Dr. Bruno Miguel Camacho Pereira e presença dos 

Senhores 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, Dra. Rubina Maria Branco Leal Vargas e Dr. Artur Alberto 

Fernandes de Andrade,  a Câmara Municipal, secretariada pelo 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 os Senhores Dr. 

Carlos João Pereira, Arqt. Luis Miguel Vilhena de Carvalho e 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.----------------------------------------------------------------- 



INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Tomando a palavra, o Sr. 

Vereador da CDU, Artur Andrade referiu-se, de forma sintética,  a 

algumas questões, tais como:--------------------------------------------- 

------ - Cruz de Carvalho – apartamentos em construção. Existem 

novos arruamentos previstos?;---------------------------------------------

------ - Rua Cónego Agostinho Gomes – pavimento degradado. A 

Câmara irá intervir?;---------------------------------------------------------

------ - Cais do Carvão – Concurso de Ideias. Qual o ponto da 

situação?.----------------------------------------------------------------------

------ - O Sr. Vereador João Rodrigues interveio para prestar 

algumas informações. Quanto à primeira questão, esclareceu que, 

no Plano da Levada do Cavalo estão previstos novos arruamentos. 

Em relação ao concurso de Ideias do Cais do Carvão, informou que 

se encontra em análise para posterior adjudicação.--------------------

------ - Relativamente à questão do pavimento degradado na Rua 

Cónego Agostinho Gomes, o Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, 

disse que iria, através do respectivo serviço, mandar informar para 

posterior tomada de decisão.----------------------------------------------- 

URBANISMO:-----------------------------------------------------------------

------ - Loteamentos: - Em face dos elementos apresentados por 

A.M. Mesquita Imobiliária, Limitada (regº 12474/06), e informação 

emitida pelo Departamento de Urbanismo (refª RC-112-067-06) 

respeitantes ao loteamento/emparcelamento de propriedade – 

Conjunto habitacional CDH, localizado na Estrada Comandante 

Camacho de Freitas,  Santo António, a  Câmara,  por unanimidade,  



deliberou deferir.------------------------------------------------------------- 

--------------------------------ORDEM DO DIA------------------------------

------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da 

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

1 – OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:-------------------------------------

------ - Novo Arruamento na Azinhaga da Cancela – Monte – 

abertura de concurso público: - A Câmara deliberou, por 

unanimidade, tendo presente a informação do Departamento de 

Obras Públicas (refª 82/DOP/06), autorizar a abertura de concurso 

público para a obra  do “Novo Arruamento na Azinhaga da Cancela 

– Monte”, com o valor base de € 517.351,00 (quinhentos e 

dezassete mil trezentos e cinquenta e um euros), não incluindo o 

IVA.----------------------------------------------------------------------------- 

------ - Vedação do Parque de Santa Catarina (projecto Acção – 

6042) – abertura de concurso público: - De acordo com a 

informação do Departamento de Obras Públicas (refª 

92/DED/2006), a Câmara deliberou, por maioria, com abstenção 

do Vereador da CDU, aprovar o lançamento de concurso público e 

aprovar as peças processuais para a execução da empreitada de 

“Vedação do Parque de Santa Catarina” (projecto acção-6042), com 

o valor base de € 257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil 

euros), não incluindo o IVA.------------------------------------------------ 

------Declaração de Voto da CDU: - O Sr. Vereador Artur 

Andrade, apresentou a seguinte justificação de voto: “Estamos a 

admitir   a  lógica   do vandalismo,   ao vedar   o parque,   e   assim  



teríamos de fechar tudo, como por exemplo o Almirante Reis e 

Jardim Municipal. Não sei se assim resolvem os problemas sociais 

que também não cabem só à Câmara resolver.”-------------------------

------- - Sobre este assunto, o Sr. Vice-Presidente, Bruno Pereira, 

esclareceu que o referido parque não será encerrado, apenas será 

fechado durante a noite.---------------------------------------------------- 

------Nesta altura, o Senhor Presidente entrou na sala, passando a 

presidir os restantes trabalhos.--------------------------------------------

------ - Remodelação da Escola da Azinhaga da Nazaré (Pré-

Escolar) (projecto acção – 6045) – abertura de concurso 

limitado: - Foi unanimemente deliberado, em face da informação 

do Departamento de Obras Públicas (refª 91/DED/06), abrir 

concurso limitado, com o valor base de € 50.000,00 (cinquenta mil 

euros) para a empreitada de “Remodelação da Escola da Azinhaga 

da Nazaré (Pré-Escolar)” (projecto acção – 6045), assim como 

aprovar as peças processuais que da informação fazem parte.----- 

2 – SANEAMENTO BÁSICO:-----------------------------------------------

------ - Anulação de documentos: - Por proposta da Divisão 

Administrativa de Água (refª 169/DAA), a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à anulação das facturas indicadas, no valor 

de € 101,20 (cento e um euros e vinte cêntimos) em nome de 

Ferdinando Cirilo Rodrigues (instalação nº 49049 – consumidor nº 

16828), nos termos propostos.--------------------------------------------- 

3 – URBANISMO:-------------------------------------------------------------

------3.1 –  Obras   Particulares: -   Presente   e    aprovado,    por  



unanimidade, o projecto de ampliação de uma moradia localizada 

na Estrada da Camacha, catorze, porta cinco, São Gonçalo, 

apresentado por Aníbal Jesus Reis (regº 13548/06).-------------------

------ - Relativamente ao projecto de ampliação de um prédio de 

apoio a uma unidade agrícola, apresentado por Jacinto Cláudio 

Baptista de Gouveia (regº 5858/06), a Câmara deliberou, por 

maioria, aprovar, com abstenção do Vereador da CDU.---------------

------ - A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir nos termos 

da informação do Departamento de Urbanismo (refª LP-024-2006) 

o estudo prévio para um armazém a construir mo Caminho do 

Poço Barral, São Martinho, apresentado por Mestre Maço Madeira, 

Materiais de Construções, Sociedade Anónima (regº 2244/06).------ 

4 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA: - A pedido de Maria Isabel 

Paulo da Costa Ferreira (regº 10300/06), a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à indemnização dos prejuízos causados na 

viatura marca Nissan (97-35-XS), nos termos da informação do 

Departamento de Água e Saneamento Básico (refª DASB/060).------ 

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, 

Director do Departamento Administrativo, na qualidade de 

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