-----------------------------ACTA NÚMERO 38/2007----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM TRINTA E UM DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL
E SETE.---------------------------------------------------------------------------------------------------Aos trinta e um dias do mês de Outubro do ano de dois mil
e sete, 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 com a presença dos Senhores Vereadores Dr.
Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, Eng. Henrique Miguel
Figueiredo da Silva Costa Neves, Dr. Miguel Duarte Alves Freitas,
Dra. Rubina Maria Branco Leal Vargas, Dr. Rui Ricardo Gomes
Vieira e Dra. Maria Isabel Ferreira Coelho de Sena Lino. Presente a
secretariar a Dra. Filomena Fátima Marcos Pita de Fernandes,
Directora do Departamento Jurídico.------------------------------------------Verificado o quórum, o Senhor Vice-Presidente declarou
aberta a reunião.------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estarem presentes os Senhores
Presidente

Dr.

Miguel

Filipe

Machado

de

Albuquerque

e

Vereadores Arq. Luis Miguel Vilhena de Carvalho, Eng. João José
Nascimento Rodrigues 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
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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

alargamento da Vereda do Lombo da Quinta, Freguesia de São
Gonçalo;---------------------------------------------------------------------------- - Rui Emanuel Rodrigues do Espírito Santo – pedido de
alargamento do Beco da Garagem, Santo António;-------------------------- - José Virgílio de Freitas Vieira – apresentação de abaixo
assinado;---------------------------------------------------------------------------- - Celeste Faria Figueira Teles – pedido de execução da ligação
da Estrada de Santa Quitéria a Viana;---------------------------------------- - António Fernando Teixeira – assunto relacionado com o
projecto de construção de uma garagem, a levar a efeito no
Caminho da Cova do Til, Lombada – (procº 45702/2004). (Fazer
constar do processo da revisão do PDM, para no futuro alterar
índices de implantação e de construção);------------------------------------- - Maria Teresa da Corte Fineza Jasmins – pedido de
habitação social;------------------------------------------------------------------- - Maria Conceição Santos Fernandes – pedido de habitação
(procº 1073/2002);---------------------------------------------------------------- - Maria Nunes Viveiros – pedido de habitação social;------------
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------ - Carla Patrícia Gouveia Costa Gonçalves – pedido de
habitação social;------------------------------------------------------------------- - Margarida Maria de Sousa Freitas Câmara – pedido de
habitação social (procº 1200/01 em nome de Manuel da Câmara); ------ - João Albino Rodrigues Pimenta – reclamação contra vizinho
(procº 38411/2007). (Foi decidido incumbir a DIFOP de verificar o
cumprimento ao mandado de embargo);-------------------------------------- - Maria da Conceição Santos – pedido de habitação social;--------- - Vera Maria Reis Gomes – pedido de transferência de
habitação (processo em nome de Manuel Rodrigues Teixeira);------------ - Maria Lidia Nunes Rodrigues Cró Pereira – pedido de
habitação social (procº 620/07);------------------------------------------------ - Maria Inocência

Ferreira Calaça – pedido de habitação

social (procº 617/07);------------------------------------------------------------- - Manuela Marieta Gonçalves Gomes – pedido de habitação
social;------------------------------------------------------------------------------- - Cláudia Maria de Jesus Silva Leça – pedido de habitação
social;------------------------------------------------------------------------------- - Maria Manuela Perestrelo – pedido de habitação social,
atendendo a que vive numa moradia sem as mínimas condições de
habitabilidade;--------------------------------------------------------------------- - Maria José Gomes de Freitas Catanho de Andrade –
reclamação/exposição sobre o embargo das obras executadas na
moradia sita à Estrada Dr. João Abel de Freitas, cento e trinta e
três I, São Roque (procº 32479/06);---------------------------------------
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------ - Ludovina Melim Freitas Vieira – pedido de abertura de
caminho no Beco da Levada dos Tornos (procº 878/01/DOP);------------ - Fátima Maria da Silva Faria – reclamação sobre obras
clandestinas (procº 33512/2006, em nome de Maria Nizeta
Correia);----------------------------------------------------------------------------- - Lourenço Domingos Coelho – reclamação contra o
estabelecimento “Aguiares” (procº 2106/2001/FM em nome de
Maria Fernanda Nóbrega);------------------------------------------------------- - José Francisco Correia Henriques – reclamação contra a
destruição de uma entrada particular no Beco do Olival;------------------ - Nuno Filipe Aguiar de Abreu – exposição sobre a citação
recebida (S-28101/2007) respeitante à falta de pagamento de água
(consumidor nº 135087 em nome de Maria Luz Borges);------------------ - Maria do Céu Correia Macedo – pedido de habitação social
(procº 1735/07 em nome de Sandra Maria Macedo da Silva);------------- - Lina Maria Ferreira Silva – pedido de habitação social (procº
1655/2002).------------------------------------------------------------------------Após se inteirar dos assuntos acima descritos e prestados
esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os diversos serviços
as situações que necessitavam informação.----------------------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO:- Usando da palavra, o Sr.
Vereador do PS, Miguel Freitas, referiu o propósito manifestado
pelo seu colega de vereação, Luis Vilhena, no sentido de ser
agendado

para

a

próxima

reunião

o

documento

intitulado

“Avaliação da Execução do PDM – 1997/2007”.------------------------
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--------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – EMPRESAS MUNICIPAIS:--------------------------------------------------- - Funchal 500 Anos, E.M. – Relatório de Gestão relativo
ao 1º semestre de 2007: - Presente o relatório de gestão da
Empresa Funchal 500 Anos, E.M., relativo ao primeiro semestre de
dois mil e sete, tendo a Câmara deliberado, nos termos e ao abrigo
dos artigos vinte e sete e trinta e nove da Lei número cinquenta e
três-F/dois mil e seis, de vinte e nove de Dezembro, aprovar, por
maioria, com votos contra do PS, o qual ficará, por fotocópia,
arquivado em pasta própria.--------------------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Calado, do PSD, não participou na
discussão e votação desta deliberação.---------------------------------------- - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas - Relatório
de Análise Económica e Financeira: - A Câmara deliberou, por
maioria, com votos contra dos Vereadores do PS, aprovar, nos
termos e ao abrigo dos artigos vinte e oito e trinta e nove da Lei
número cinquenta e três-F/dois mil e seis, de vinte nove de
Dezembro, o relatório de análise económica e financeira da
Empresa 500 Anos E.M, apresentado por Fátima Pereira & Carlos
Duarte, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, que ficará, por
fotocópia, arquivado em pasta própria.-------------------------------------O Sr. Vereador Pedro Calado, do PSD, não participou na
discussão e votação desta deliberação.----------------------------------
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------Declaração de Voto do PS: - O PS vota contra porquanto
discorda, desde o inicio, do programa, da forma e do carácter
pontual dos festejos dos 500 Anos.---------------------------------------2 – PESSOAL:----------------------------------------------------------------------2.1 – Participações: - Perante a participação da Divisão de
Parques, Jardins e Cemitérios (refª 212/07), contra a funcionária
Eulália Vieira dos Santos (nº 9865), por faltas injustificadas, a
Câmara

deliberou,

por

unanimidade,

instaurar

processo

disciplinar, sendo nomeado instrutor o funcionário Osvaldo Lucas.------ - Face à participação do Departamento de Ambiente (refª 84RHD-2007), contra o funcionário Alberto José Ferreira Ornelas (nº
350), por recusa ao teste de alcoolemia, a Câmara deliberou, por
unanimidade, instaurar processo disciplinar, sendo nomeado
instrutor o funcionário Osvaldo Lucas.----------------------------------3 – VENDA AMBULANTE:------------------------------------------------------- - A pedido de José Carlos Fernandes Veloza, vendedor
ambulante (regº 44018/07), a Câmara deliberou, por unanimidade,
em função da informação da Divisão de Fiscalização Municipal (refª
5833/07), autorizar o pagamento da dívida pela ocupação da via
pública ,no valor de € 1.231,80 (mil duzentos e trinta e um euros e
oitenta cêntimos), em três prestações.-----------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a
Vice-Presidente

deu

por

encerrada

a

tratar, o Senhor

reunião

pelas

treze

horas.-------------------------------------------------------------------------De tudo para constar se lavrou a presente acta que eu,
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Directora do Departamento Jurídico, na qualidade de Secretária, a
redigi e subscrevo.-----------------------------------------------------------

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

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