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-----------------------------ACTA NÚMERO 22/2008----------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM DOZE DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E OITO.------ 

----------Aos doze dias do mês de Junho do ano dois mil e oito, 

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 Presidente Dr. Miguel Filipe Machado de 

Albuquerque, e com a presença dos Senhores Vice-Presidente Dr. 

Bruno Miguel Camacho Pereira e 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, Dr. Artur Alberto Fernandes Andrade, Dr. Rui Ricardo 

Gomes Vieira, Dra. Maria Isabel Correia Coelho de Sena Lino e Dr. 

Quinídio Major Pinto Correia. Presente a secretariar o Dr. 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, previamente 

distribuída em minuta aos Senhores Vereadores, foi aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciou-se este período com a 

intervenção da Sra. Vereadora do PS, Isabel Sena Lino, pedindo 
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informação acerca da construção dum edifício na zona da 

Madalena, Santo António, mais concretamente sobre o seu 

licenciamento.----------------------------------------------------------------

------ - O Sr. Vereador João Rodrigues, do PSD, prestou 

esclarecimentos acerca da citada construção. -------------------------- 

------ - O Sr. Vereador do PS, Miguel Freitas, interveio de seguida 

sobre a questão dos resíduos. Neste propósito disse que, em seu 

entender, a Câmara devia reunir com as empresas de condomínios 

e condomínios no sentido de promover a correcta questão e 

armazenamento dos resíduos nos diversos edifícios de habitação 

colectiva.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

------ - Prolongamento do Caminho dos Pretos ao Curral dos 

Romeiros – abertura de concurso público: - A Câmara deliberou, 

por unanimidade, tendo presente a informação do Departamento 

de Obras Públicas (refª163/DOP/08), autorizar a abertura de 

concurso público para a execução da empreitada de 

“Prolongamento do Caminho dos Pretos ao Curral dos Romeiros – 

Monte”, com o valor base de € 1.696.448,10 (um milhão seiscentos 

e noventa e seis mil quatrocentos e quarenta e oito euros e dez 

cêntimos).----------------------------------------------------------------------

------ - Proposta de Revisão do Plano Plurianual de 
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Investimentos de 2008 – Execução Parcial das Infra-

estruturas Públicas do Plano de Pormenor da Praia Formosa: 

-Face ao proposto na informação do Departamento de Obras 

Públicas (refª 166/DOP/2008), a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar a revisão do Plano Plurianual de 

Investimentos de dois mil e oito, por forma a nele ser introduzida a 

obra de “Execução Parcial das Infra-estruturas Públicas do Plano 

de Pormenor da Praia Formosa”, e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal em conformidade com o disposto na alínea c) 

do número dois do artigo sessenta e quatro, da Lei número cento e 

sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, na 

redacção dada pela Lei número cinco-A/dois mil e dois, de onze de 

Janeiro.------------------------------------------------------------------------ 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

Presidente deu por encerrada a reunião pelas doze 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 244/08


