-----------------------------ACTA NÚMERO 24/2009----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM DOIS DE JULHO DO ANO DOIS MIL E NOVE.---------------Aos dois dias do mês de Julho 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 com a presença dos Senhores Vereadores: Dr. Pedro
Miguel Amaro de Bettencourt Calado, 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. Quínidio 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.-----------------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estarem presentes os Senhores
Vice-Presidente Dr. Bruno Miguel Camacho Pereira e Vereador
Eng. Henrique Miguel de Figueiredo da Silva da Costa Neves,
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.----------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - A Senhora Vereadora Isabel
Sena Lino, do PS, iniciou este período referindo-se ao Conselho
Municipal de Juventude, cujo pedido de agendamento já fora
solicitado.--------------------------------------------------------------------------- - O Senhor Presidente interveio, quanto ao presente assunto,
informando que estava em elaboração na Assembleia Legislativa
Regional uma adaptação à lei nacional, pelo que, talvez, seria
melhor aguardar pela aprovação desse diploma. Acrescentou,

a

este propósito, que a própria Associação Nacional de Municípios
Portugueses levantou a questão da sua constitucionalidade.-------------- - Seguidamente tomou a palavra o Senhor Vereador Artur
Andrade, da CDU, colocando uma questão que tem a ver com a
“Rota das Catedrais”, nomeadamente acerca da possibilidade da Sé
Catedral integrar este roteiro.---------------------------------------------------Referiu que, de acordo com o que fora publicado, foi assinado
um acordo de cooperação entre o Ministério da Cultura e a
Conferência Episcopal Portuguesa que prevê a candidatura, a
fundos comunitários, de projectos de reabilitação e valorização das
catedrais portuguesas.----------------------------------------------------------- - O Senhor Presidente disse que o assunto será analisado
conjuntamente com a Direcção Regional dos Assuntos Culturais
(DRAC).------------------------------------------------------------------------------Terminando a sua intervenção, este Vereador fez saber que na
“Casa do Romeiro” - Monte, vivem três famílias no edifício, o qual
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precisava de recuperação urgente. Disse, neste sentido, que o
Monte tinha necessidade duma “Casa de Cultura”, pelo que deveria
ser equacionada esta questão.-------------------------------------------------- - O Senhor Presidente esclareceu que o Monte foi objecto de
uma intervenção a vários níveis, assumidos pela Câmara e
Governo.---------------------------------------------------------------------------- Concluiu dizendo que, a “Casa do Romeiro” é pertença da
Diocese do Funchal, tendo hoje um Núcleo Museológico, e que,
para além de implicar realojamentos, havia todo o interesse manter
famílias a residir na zona.-------------------------------------------------Assuntos Diversos: - Foi apreciado e votado o assunto seguinte,
apresentado pelo Vereador do respectivo Pelouro, que não foi
incluído na Ordem do Dia.-------------------------------------------------EMPREITADA

DE

“ACABAMENTO

DO

CONJUNTO

HABITACIONAL DOS VIVEIROS III (2ª. FASE) – 24 FOGOS,
INFRA-ESTRUTURAS
presença

do

E

respectivo

ARRANJOS
processo,

a

EXTERIORES”:
Câmara

-

Em

deliberou,

por

unanimidade, adjudicar a empreitada de “Acabamento do Conjunto
Habitacional dos Viveiros III (2ª. fase) – 24 Fogos, Infra-estruturas
e Arranjos Exteriores” ao Consórcio Alberto Martins de Mesquita &
Filhos, S.A./Alberto Martins de Mesquita Construções Insular,
S.A., pelo preço global de € 1.065.500,00 (um milhão sessenta e
cinco mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, pelo prazo de execução de cinco (5) meses, nos termos
propostos pela SOCIOHABITAFUNCHAL, E.M. (refª 1869/2009).----
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--------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO:------------------------------------------ - Empreitada de “Rede de Esgotos nas Freguesias do
Monte, Imaculado Coração de Maria, São Roque, Santo
António, São Gonçalo e São Pedro” - Relatório Preliminar: Em presença do Relatório Preliminar elaborado pelo júri do
concurso público relativo à empreitada de “Rede de Esgotos nas
Freguesias do Monte, Imaculado Coração de Maria, São Roque,
Santo António, São Gonçalo e São Pedro”, a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprovar e proceder à audiência dos interessados.----2 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO:--------------------------------------- - Acerto de limites da área de intervenção do Plano de
Urbanização da Ribeira de S. João (PURSJ): - Em face da
informação do Departamento de Planeamento Estratégico (refª
DPE-397-2009), a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o
acerto de limites da área de intervenção do Plano de Urbanização
da Ribeira de S. João (PURSJ), nos termos e com os fundamentos
descritos na citada informação.-------------------------------------------3 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------3.1 – Obras Particulares: - Acompanhados das informações
e/ou

pareceres

dos

Serviços

Técnicos,

foram

presentes

os

processos de obras particulares abaixo mencionados, tendo a
Câmara, por unanimidade, tomado as deliberações como para cada
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um se indica:----------------------------------------------------------------------- - Alfredo Ascenção de Jesus Rodrigues (procº 26340/09) –
projecto da moradia (legalização) localizada na Vereda da Igreja
Velha, número vinte cinco, porta três, freguesia de São Roque: Aprovado.--------------------------------------------------------------------------- - Eduardo Domingos da Costa, representado pelo procurador
José Maria de Macedo Freitas (procº 15881/09) – projecto de
arquitectura de uma moradia unifamiliar a edificar na Rua João
Paulo II, Sitio da Ajuda (Fonte da Figueira), freguesia de São
Martinho: - Aprovado.------------------------------------------------------------ - José Miguel Freitas Abreu (procº 26960/09) – exposição
sobre a redução de taxas respeitante à obra de construção de uma
moradia situada na Corujeira de Fora, freguesia do Monte: Aprovado de acordo com a informação.-------------------------------------Foi aprovada a acta em minuta na parte respeitante a esta
deliberação para produzir efeitos imediatos.---------------------------------- - Ana Cristina Perneta de Sousa Freitas (procº 8446/09) –
projecto de alterações de uma moradia situada à Estrada
Comandante Camacho de Freitas, freguesia de São Roque: Aprovado.--------------------------------------------------------------------------- - Cubo Vivo – Empreendimentos Imobiliários, Lda. (procº
13465/09) – projecto de licenciamento de edifício de habitação
colectiva a construir na Avenida da Madalena, freguesia de Santo
António: - Aprovado.--------------------------------------------------------4 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÕES: - A pedido de
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Carolina

José

deliberou,

por

Correia

Abreu

unanimidade,

(procº

20797/09),

proceder

ao

a

Câmara

pagamento

da

indemnização dos estragos causados na sua viatura (07-42-XD),
devido à queda da mesma numa adufa que se encontrava sem a
respectiva tampa, nos termos da informação (refª 127/DJ/09).-----5 – DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------- - Exposição “World Press Photo 09”: - A Câmara deliberou,
por unanimidade, aprovar a proposta da Controlmédia respeitante
à realização da exposição “World Press Photo 09”, de acordo com a
informação do Departamento de Concursos e Notariado (refª
25/D.C.N./2009).--------------------------------------------------------------Foi aprovada a acta em minuta na parte respeitante a esta
deliberação para produzir efeitos imediatos.----------------------------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.-------------------------------------------

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

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

NOTA: Acta publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 238/09
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