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-----------------------------ACTA NÚMERO 3/2007------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM DEZOITO DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E 

SETE.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------Aos dezoito dias do mês de Janeiro do ano dois mil e 

sete, nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Concelho e 

Sala de Reuniões, 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 Senhores Dr. Pedro Miguel Amaro de Bettencourt 

Calado, Eng. 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 e Dr. Rui Ricardo Gomes Vieira, 

reuniu, pelas dez horas, a Câmara Municipal, secretariada por Rui 

Emanuel Sousa Abreu, Director do Departamento Administrativo.--

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

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

AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estarem presentes os Senhores 

Vereadores Dr. Carlos João Pereira e Dr. Artur Alberto Fernandes 

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 qual, previamente 

distribuída em minuta  aos  Senhores Vereadores, foi aprovada por  
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unanimidade.----------------------------------------------------------------- 

ASSUNTOS DIVERSOS: - Foi apreciado e votado o assunto 

seguinte que, pela sua urgência, não foi incluído na Ordem do 

Dia.----------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL:--------------------------------------------------

------- - 8º Concurso de Expressão Plástica “Energias do 

Futuro”: - Em presença da informação da Divisão de Educação (I-

50/EDU/2007) acompanhada da proposta de regulamento do 

concurso designado em título, a realizar junto das Escolas do 

Funchal, a Câmara deliberou aprovar, por unanimidade, bem como 

os prémios a atribuir, em material escolar, no valor de € 125,00 

(cento e vinte cinco euros) cada, num total de € 750,00 (setecentos 

e cinquenta euros) distribuídos por cada nível de escolaridade de 

acordo com o proposto na informação.----------------------------------- 

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

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

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

1 – PARQUES E JARDINS:-------------------------------------------------

------- - 13º Concurso “Uma escola, Um Jardim”: - 

Acompanhada da proposta de regulamento, foi presente a 

informação da Divisão de Educação (refª I-49/EDU/2007), 

respeitante ao 13º Concurso “Uma Escola, Um Jardim”, tendo a 

Câmara deliberado aprovar, por unanimidade, assim como os 

prémios a atribuir, em material escolar ou de jardinagem, no valor 

total de  € 2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco euros),  
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conforme proposto na informação.---------------------------------------- 

2 – URBANISMO:-------------------------------------------------------------

------2.1 – Loteamentos: - A Câmara deliberou, por maioria, com 

abstenção dos Vereadores do PS, aprovar o projecto de loteamento 

para o terreno situado na Quinta do Leme, Santo António, 

apresentado por Manuel Porfírio de Andrade (procº 52804/06).----- 

------Declaração de Voto do PS: - “O facto dos índices admitidos 

para este loteamento, nomeadamente a dimensão dos lotes, não 

estar de acordo com a classe de espaços em que se insere, levar-

nos-ia a votar contra este projecto de loteamento. A situação em 

que se encontra o processo, já com o loteamento aprovado, leva-

nos a tomar uma posição de abstenção”.--------------------------------- 

------ - Perante o requerimento de João Álvaro Gonçalves e outro 

(procº 46050/06), solicitando a alteração das especificações do lote 

número cinco do alvará de loteamento número cinquenta e 

sete/setenta e oito, localizado na Estrada do Livramento, 

Imaculado Coração de Maria, a Câmara deliberou aprovar, por 

maioria, com abstenção dos Vereadores do PS.-------------------------

------2.2 – Obras Particulares: - Perante o projecto de alteração – 

telas finais, do edifício de escritórios e habitação, localizado no 

Beco de Santa Emília, Santa Luzia, apresentado por Gilberto 

Maciel Teixeira (procº 51525/06), a Câmara tendo por base a 

informação do Departamento de Urbanismo – DGU (refª DU-008), 

deliberou, por unanimidade, deferir nos termos da referida 

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