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-----------------------------ACTA NÚMERO 8/2009------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM VINTE SEIS DE FEVEREIRO DO ANO DOIS MIL 

E NOVE.------------------------------------------------------------------------ 

----------Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e 

nove, 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 presença dos Senhores Vice-Presidente Dr. 

Bruno Miguel Camacho Pereira e Vereadores: Dr. Pedro Miguel 

Amaro de Bettencourt Calado, Eng. Henrique Miguel de Figueiredo 

da Silva da Costa Neves, Eng. João José Nascimento Rodrigues, 

Dr. Miguel Duarte Alves Freitas, Dra. Rubina Maria Branco Leal 

Vargas, Dr. Rui Ricardo Gomes Vieira, Dra. Maria Isabel Ferreira 

Coelho de Sena Lino, Dr. Quinídio Major Pinto Correia e Dr. Artur 

Alberto Fernandes de Andrade. Presente como Secretário 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.----------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO AO PÚBLICO: - Foi aberto o período 
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de intervenção ao público. Intervieram os munícipes abaixo 

identificados, inscritos previamente na Divisão de Atendimento e 

Informação, colocando as suas questões:--------------------------------

------ - Francisco Leonardo Pinto – pedido de abertura de uma 

estrada na Vereda do Vasco Gil de Baixo, freguesia de Santo 

António. (Foi informado que existe um problema com a aquisição 

de um terreno, tendo já sido deliberado iniciar o processo de 

expropriação);-----------------------------------------------------------------

------ - Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da RAM – 

pedido de transporte para passeios ao longo do ano;-------------------

------ - Livramento Gonçalves Santos – pedido de material 

destinado à remodelação da moradia localizada no Caminho da 

Levada dos Tornos, número oito, freguesia do Monte. (Foi 

informado que deverá contactar as Associações encarregues desses 

assuntos);----------------------------------------------------------------------

------ - Jorge Artur Miranda Romão – exposição sobre o stand 

número vinte três do Mercado dos Lavradores (procº 6424/09);-----

------ - Carlos Manuel de Freitas Fernandes – reclamação contra o 

mandado de notificação por obras ilegais no prédio ao Caminho da 

Achada (procº 54147/07);--------------------------------------------------

------ - José Ilidio Lemos Freitas – colocação de vários problemas 

existentes no Conjunto Habitacional Canto do Muro II, Blocos A1, 

A2 e A3;------------------------------------------------------------------------

------ - Élvio Fernando Pereira Coelho – pedido de averbamento do 

alvará de licença de utilização número noventa e nove/noventa e 
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sete (procº 22597/2004);----------------------------------------------------

------ - Maria do Rosário Martins – pedido de transferência para o 

Mercado dos Lavradores;----------------------------------------------------

------ - Tetyana Murha – pedido de habitação social (processo em 

nome de José Henrique Correia Silva);-----------------------------------

------ - António da Encarnação Teixeira de Ornelas – assunto 

relacionado com excesso de consumo de água (procº 1865/2009);-- 

------Após se inteirar dos assuntos acima descritos e prestado 

esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os diversos serviços 

as situações que necessitava de informação.---------------------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - A Sra. Vereadora Isabel Sena 

Lino, do PS, no uso da palavra, solicitou esclarecimentos acerca do 

projecto, recentemente divulgado, intitulado “Conhece o teu 

Município – Órgãos de Poder Local, o Pilar da Democracia”.----------

------ - O Sr. Presidente informou que se tratava de um projecto 

desenvolvido pela Assembleia Municipal, destinado aos alunos do 

2º ciclo das escolas do Concelho do Funchal e que tinha por 

objectivo contribuir para a formação cívica e política dos jovens.----

------Em seguida, esta Vereadora, referiu-se à notícia publicada no 

Diário de Notícias a respeito da nova licença declarada nula pelo 

Tribunal Administrativo de Círculo do Funchal (TACF), relativa à 

construção duma moradia no Caminho da Torrinha, questionando 

quais as suas consequências.----------------------------------------------

------ - O Sr. Presidente esclareceu que a Câmara recorrerá e em 

função do resultado do recurso tomaria, depois, uma decisão.------- 



Acta N.º 8/09                                                                                                              Página 4 de 7   
Reunião da CMF realizada em 26/02 

------ - O Sr. Vereador da CDU, Artur Andrade, tomou a palavra 

para colocar uma questão que tem a ver com a suspensão do 

fornecimento de água duma moradia, localizada na Travessa do 

Transval, entrada dezasseis, casa número cinco, onde habita um 

casal de idosos, reformados. Embora não conheça o caso em 

concreto, solicitou que o pelouro respectivo o mandasse analisar.---

-----Na sequência deste assunto questionou, face à actual 

conjuntura de crise financeira, se existem muitos casos de 

incumprimento no pagamento da água e se os mesmos estão ou 

não a aumentar.--------------------------------------------------------------

------ - O Sr. Vereador Costa Neves, do PSD, esclareceu que não se 

tem verificado aumento destes casos, até porque, lembrou, sempre 

que acontecem a Câmara permite o pagamento em prestações, 

alargando de forma significativa o prazo de pagamento.---------------

------ - Usando da palavra, o Sr. Vereador Ricardo Vieira, do 

CDS/PP, e sobre o mesmo tema, manifestou a sua opinião dizendo: 

“Quando temos um problema no carro, vamos à oficina e fazemos 

as respectivas revisões. Existem seguros para estas situações, 

como roturas nas canalizações, etc. e que infelizmente os 

munícipes não fazem. Não existe este hábito.”-------------------------- 

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

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

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

1 – SANEAMENTO BÁSICO:-----------------------------------------------

------ - Empreitada de “Rede de Esgotos nas Zonas Altas” – 
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abertura de concurso público: - Em função da informação do 

Departamento de Água e Saneamento Básico (refª DASB/065), foi 

deliberado, por unanimidade, autorizar o lançamento do concurso 

público, aprovando as peças processuais, para a empreitada de 

“Rede de Esgotos nas Zonas Altas”, com o valor base de € 

912.945,30 (novecentos e doze mil novecentos e quarenta e cinco 

euros e trinta cêntimos).---------------------------------------------------- 

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

------2.1 – Obras Particulares: - Relativamente aos 

requerimentos/processos de obras particulares abaixo 

mencionados, acompanhados das informações e/ou pareceres dos 

serviços técnicos, a Câmara tomou, por unanimidade, as 

deliberações que para cada um se indica:--------------------------------

------ - Lagoa Grande – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, 

Lda. (procº 50643/08) – certificação do empreendimento composto 

por quatro moradias em banda, localizado na Rua Luis da Paixão 

Fernandes, freguesia de Santa Maria Maior, a fim de ser sujeito ao 

regime de propriedade horizontal: - Deferido.---------------------------

------ - José Alberto Fernandes de Caires (procº 525/09) – projecto 

de alterações dos 3º e 4º pisos do edifício localizado à Rua dos 

Tanoeiros, números oito a doze, freguesia da Sé: - Aprovado nos 

termos da informação (refª GT 084/09).----------------------------------

------ - Firma RIDIVID – Desenvolvimento Imobiliário, Unipessoal, 

Lda. (procº 52577/08) – projecto de alteração e ampliação de um 

edifício destinado a comércio, serviços e habitação, localizado na 
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Rua da Carreira, número cento e setenta e dois/cento e setenta e 

quatro, freguesia de São Pedro: - Deferido nos termos do ponto (A) 

da informação (refª GT 101/09).-------------------------------------------

------2.2 – Licença de Utilização: - Perante a exposição de M. 

Vasconcelos de Freitas, Lda. (procº 175/09) sobre a licença de 

utilização do prédio à Rua dos Netos, número quarenta e oito-

A/cinquenta, freguesia de São Pedro, para a actividade de comércio 

de automóveis, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir para 

a actividade de stand de motos. Para venda/comércio de 

automóveis deverá fazer prova de acordo com o artigo cento e 

quatro do PDM, ponto dois.------------------------------------------------- 

3 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÕES: - A Câmara 

deliberou, por unanimidade, a pedido de Jorge Vítor Macedo (procº 

5892/09), proceder à indemnização dos danos causados na sua 

viatura (Ford Fiesta 39-53-IL), devido ao embate de um contentor 

de lixo, no Caminho do Moinho, Santo António, nos termos da 

informação (refª 10/STE).---------------------------------------------------

------ - Foi unanimemente deliberado, a pedido de Maria José de 

Freitas Nunes (procº 5892/09), proceder à indemnização dos danos 

causados na sua viatura (Opel Corsa 57-33-NA), pelo embate de 

um contentor de lixo, no Caminho do Moinho, Santo António, nos 

termos da informação (ref.11/STE).--------------------------------------- 

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, 
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Director do Departamento Administrativo, na qualidade de 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
NOTA: Acta publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 66/2009 

 


