
-----------------------------ACTA NÚMERO 27/2006----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

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

------------Aos seis dias do mês de Julho 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 

Presidente Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque e com a 

presença dos Senhores Vice-Presidente Dr. Bruno Miguel Camacho 

Pereira e Vereadores Dr. Carlos João Pereira, Dr. Pedro Miguel 

Amaro de Bettencourt Calado, Arqt. Luís 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 e Dr. Rui Ricardo Gomes Vieira a 

Câmara Municipal, secretariada por Rui Emanuel Sousa Abreu, 

Director do Departamento Administrativo. ------------------------------

-------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião. ----------------------------------------------------------------------- 

-------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------ 

APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada 

a leitura da acta da reunião anterior a qual, tendo sido 

previamente distribuída em minuta aos Senhores Vereadores, foi 

aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - O Sr. Vereador Artur Andrade, 

da CDU,  no   uso  da   palavra,   reportou-se   a   várias  situações,  



Realçando aquelas que, pela sua natureza, considera mais 

prementes: --------------------------------------------------------------------

------ - Apartamentos das Romeiras – Junto do “Armazém 

Inteligente”, é visível as descargas de águas pluviais, colocando em 

perigo de desmoronamento um muro que dá para o Beco do 

Cascalho, e que poderá, também, por em causa algumas casas; ---- 

------ - Azinhaga da Penha de França – Existem casas cujos tectos 

desabaram, constituindo verdadeiro perigo para as pessoas que as 

habitam. Neste particular, sugere que a Câmara Municipal do 

Funchal intervenha junto do Instituto de Habitação da Madeira 

enquanto entidade responsável; -------------------------------------------

----- - Rua Cónego Dr. Agostinho Gomes – O arruamento desta rua 

cedeu, deixando os seus transeuntes apreensivos pelas 

consequências que poderão advir; ----------------------------------------

------ - Limpeza da Levada dos Tornos -  No Curral dos Romeiros é 

notória a falta de limpeza, o que vem dar àquela zona,  frequentada 

por muitos turistas e residentes, uma imagem pouco agradável e 

nada apelativa ao seu percurso. Não sendo, segundo julga, da 

competência da Câmara a sua manutenção propunha que esta 

alertasse a entidade responsável para esta situação. ------------------ 

---(O Sr. Vereador Costa Neves informou que, já foi feito ofício à 

IGA, que é a entidade responsável).---------------------------------------

------ - Ribeiro do Livramento –  O Ribeiro junto ao Restaurante “A 

Seta”, devido ao seu mau estado, necessita de uma limpeza, pelo 

que deixa uma observação nesse sentido. ------------------------------- 



------------Pela sua urgência, foram objecto de deliberação os 

assuntos abaixo mencionados que não foram incluídos na 

respectiva ordem de trabalhos: -------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS: ----------------------------------------------------------

----- - Alargamento do Caminho Municipal da Bugiaria – São 

Roque (acção nº 6009) – Abertura de concurso público: - 

Presente informação do Departamento de Obras Públicas (refª 

156/DOP/06), acompanhada da estimativa de custos e planta de 

localização, com vista à abertura de concurso público para a 

execução da empreitada em epígrafe, tendo a Câmara, por 

unanimidade, deliberado autorizar o lançamento do respectivo 

concurso público, com o valor base de € 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil euros) não incluído o IVA. ----------------------------------

------ - Revitalização do Monte – Execução do Arruamento de 

Acesso às Lajinhas e Alargamento do Caminho das Tílias – 

prorrogação de prazo: - Em face da exposição/petição da 

Empresa adjudicatária da empreitada referida em título, Tecnovia 

Madeira/Edimade (regº 29379/06), para a concessão da 

prorrogação do prazo de entrega da empreitada em consequência 

das dificuldades   surgidas   no   decorrer   da   mesma,   a Câmara 

deliberou, por unanimidade, em função da informação dos Serviços 

Técnicos, autorizar a prorrogação solicitada. --------------------------- 

ARRENDAMENTO DE DUAS FRACÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE 

SERVIÇOS – Adjudicação: - Em presença do respectivo processo, 

a  Câmara  deliberou, por  unanimidade, adjudicar o arrendamento  



de duas fracções para instalação de serviços à concorrente “A 

Retalhista, Investimento Imobiliário e Turístico, Limitada”, pelo 

valor mensal, para cada fracção de € 7,500 (sete mil e quinhentos 

euros), acrescido do IVA à taxa legal, nos termos do relatório final. 

Deliberou ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar com o 

adjudicatário. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

------ - Empreitada de “Infraestruturas da Frente Mar – 

execução de diversos trabalhos no Nó das Duas Torres e 

Estrada Monumental – recepção provisória: - Atendendo ao 

exposto na informação do Departamento de Obras Públicas (refª 

152/DOP/2006) acerca da empreitada designada em epígrafe, 

adjudicada à Empresa Tecnovia Madeira, Sociedade Anónima, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a recepção provisória 

da obra, nos termos e com os fundamentos da referida 

informação.--------------------------------------------------------------------

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

-------- - Ligação da rede de esgotos – isenção de pagamento: - 

A pedido de Adelaide Fernandes Marrão (regº 26663/06), a Câmara 

deliberou, por maioria, com abstenção do Vereador da CDU, 

aprovar a isenção solicitada da tarifa de ligação à rede de esgotos, 

face   aos   documentos    que  comprovam   a   sua     insuficiência  



económica. --------------------------------------------------------------------

------- - Anulação de documentos: - De acordo com a informação 

da Divisão Administrativa de Água (refª 338/DAA), a Câmara 

deliberou, por unanimidade, proceder à anulação das facturas em 

nome de Rita Maria Costa (consumidor nº 471921, instalação nº 

11763), no valor de € 2.719,63 (dois mil setecentos e dezanove 

euros e sessenta e três cêntimos). ---------------------------------------- 

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

------3.1 – Obras Particulares: - Foi deliberado, por maioria, com 

abstenção dos Vereadores do PS e CDU, deferir o projecto de 

alterações de uma moradia localizada no Caminho do terço, 

número oitenta e um, Santa Maria Maior, apresentado por Serafina 

Viveiros (procº 1599/06). -------------------------------------------------- 

4 – PESSOAL: ----------------------------------------------------------------

------4.1 – Participação: -  Em face da participação do 

Departamento de Parque de Máquinas e Viaturas (refª 

220/DME/2006), sobre o acidente de viação ocorrido com a 

viatura municipal (96-70-JI), conduzida pelo Motorista Virgílio 

Gouveia Dias, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder a 

inquérito, sendo nomeado inquiridor o funcionário Osvaldo Lucas.-

5 – DIVERSOS: --------------------------------------------------------------

------ - Novos Preçários para os Parques de Estacionamento: - 

Tendo por base o parecer do Departamento Jurídico (refª 

157/DJ/2006), a Câmara deliberou, por unanimidade, sob 

propostas/requerimentos   das  Empresas Parqueram – Exploração  



de Parques de Estacionamentos, Sociedade Anónima, PEM – 

Parques de Estacionamento de Parques de Estacionamento, 

Sociedade Anónima e SEP – Sociedade de Exploração de Parques 

de Estacionamento (regºs 25756, 25757 e 25755/06), aprovar os 

novos preçários, a entrar em vigor a partir de dezanove do corrente 

mês, para os seguintes parques de estacionamento: Anadia 

Shopping; Almirante Reis; São Tiago; São João; Campo da Barca e 

Severiano Ferraz.------------------------------------------------------------- 

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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