-----------------------------ATA NÚMERO 16/2015------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA, E PÚBLICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DO
FUNCHAL, REALIZADA EM TRINTA DE ABRIL DO ANO DOIS MIL
E QUINZE.------------------------------------------------------------------------------Aos trinta dias do mês de abril do ano dois mil e quinze,
nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Município e Sala de
Reuniões, reuniu a Câmara Municipal, pelas quinze horas, sob a
Presidência do Senhor Presidente, Dr. Paulo Alexandre Nascimento
Cafôfo, estando presentes a Senhora Vice-Presidente, Idalina
Perestrelo Luis, e os Senhores Vereadores: Dr. Bruno Miguel
Camacho Pereira, Dr. Domingos Manuel Martins Rodrigues, Dr.
Paulo Alexandre de Atouguia Aveiro, Dra. Maria Madalena Caetano
Sacramento Nunes, Dra. Vanda Maria de Fátima Sousa de França
Correia de Jesus, Eng. Miguel Sérgio Camacho Silva Gouveia e
Eng. João José Nascimento Rodrigues. A secretariar esteve
presente a Dra. Catarina Isabel Sousa Pereira, Chefe de Divisão de
Atendimento e Administração.-----------------------------------------------Presentes, ainda, os Senhores Énio Dionísio Vieira Martins e o
Dr. Luis Miguel Rosa que substituem, nos termos e ao abrigo do
disposto nos artigos 78º e 79º da Lei número 169/99, de 18 de
setembro, alterada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de janeiro, os
Senhores Vereadores Dr. Artur Alberto Fernandes de Andrade, da
CDU, e José Manuel Rodrigues, do CDS/PP, respetivamente.----------Esteve, também, presente nesta reunião o Chefe de Gabinete do
Senhor Presidente, Dr. Miguel Iglésias.-----------------------------------
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------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada
a leitura da ata da reunião anterior a qual, previamente distribuída
em

minuta

aos

Senhores

Vereadores,

foi

aprovada

por

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA----------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO:------------------------------------------------ - Iniciando este período, a Senhora Vereadora Vanda de
Jesus, do PSD, solicitou uma cópia do despacho de nomeação dos
cargos de chefias, intermédias de 1º, 2º e de 3º graus, bem como o
ponto de situação relativamente aos pedidos de indemnização e ao
montante no seu global.----------------------------------------------------------Relativamente ao pagamento das indemnizações, o Senhor
Vereador Miguel Gouveia, da Mudança, informou que está a ser
feito o seu processamento até ao final da comissão de serviço
conjuntamente com o salário mensal. No que concerne aos outros
pontos solicitados irão ser facultados posteriormente.---------------------- - Usando da palavra o Senhor Vereador João Rodrigues, do
PSD, fez saber que na zona das Escadinhas nos Três Paus, em
Santo António, existe uma obra com projeto aprovado e alvará,
onde estavam previstos alinhamentos que não estão a ser
cumpridos.-------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da Mudança,
informou que a situação irá ser analisada.------------------------------
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--------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem do dia
e pela sequência nela prevista:--------------------------------------------1 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:------------------------------------------------- - Concurso limitado por prévia qualificação para a
“Prestação

de

Serviços

de

Gestão

dos

Equipamentos

Elevatórios e do Sistema de Tratamento e Destino Final de
Águas Residuais do Concelho do Funchal” – relatório final da
fase de qualificação: - De acordo com o respetivo Relatório Final,
a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do estatuído no
número quatro do artigo cento e oitenta e seis do Código dos
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei número
dezoito/dois mil e oito, de vinte e nove de janeiro, aprovar a
qualificação dos candidatos do procedimento de contratação
denominado em título, a seguir identificados: 1 – Ecoatlântico,
Engenharia Ecológica, Lda.; 2 – Sisaqua – Sistema de Saneamento
Básico, SA; 3 – Manvia – Manutenção, exploração de instalações
EC; 4 – Efacec – Engenharia e Sistemas, SA; 5 – CTGA – Centro
Tecnológico de Gestão Ambiental, Lda.-------------------------------------A presente deliberação é, ao abrigo do disposto no número três
do artigo cinquenta e sete da Lei número setenta e cinco/dois mil e
treze, de doze de setembro, e do número três do artigo vinte um do
Regimento das Reuniões, aprovada em minuta para a produção de
efeitos imediatos.------------------------------------------------------------2 – OBRAS PÚBLICAS:------------------------------------------------------
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------

-

Resolução

“Alargamento

de

Parcial

Expropriar
da

Entrada

–
68

Obra

pública

de

do

Caminho

do

Trapiche”, na freguesia de Santo António: - Foi unanimemente
aprovada, a deliberação do seguinte teor:----------------------------------“Considerando que: A Câmara Municipal do Funchal pretende
executar a obra pública de “Alargamento Parcial da Entrada 68 do
Caminho do Trapiche”, na freguesia de Santo António, Município
do Funchal; A concretização desta infraestrutura constitui mais
uma iniciativa de melhoramento e beneficiação da rede viária do
concelho do Funchal por parte desta Autarquia; A execução desta
obra, que consiste no alargamento duma via pedonal existente,
vem dar resposta a uma necessidade há muito sentida e reclamada
pela população local; Este alargamento terá um impacto positivo
na vida das pessoas, aumentando a sua qualidade de vida, ao
promover o acesso automóvel a um aglomerado populacional que é
atualmente servido por uma vereda pedonal; Os trabalhos
envolvidos nesta obra incluem, entre outros, a renovação e/ou
reparação das infraestruturas de rede de abastecimento de água,
rede de esgotos domésticos e de iluminação pública; A execução
desta infraestrutura urbana irá satisfazer as necessidades do
Município do Funchal a nível das acessibilidades e dos sistemas de
transportes, concretizando assim um dos objetivos do Plano
Diretor Municipal do Funchal, consagrado no ponto nº 6 do artigo
2º do seu Regulamento; Nos termos do artigo 103º do Regulamento
Geral das Estradas e Caminhos Municipais, aprovado pela Lei nº
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2110, de 19 de agosto de 1961, com as alterações introduzidas
pelo decreto-Lei nº 360/77, de 1 de setembro, pelo Decreto-Lei nº
605/72, de 30 de dezembro, e pelo Decreto-Lei nº 316/72, de 18
de agosto, “As expropriações de bens imóveis para a construção,
alargamento ou melhoramento de vias municipais consideram-se
urgentes”; Em conformidade com o preceituado nas alíneas a),c) e
K) do nº 2 do artigo 23º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,
compete a esta Autarquia a realização de investimentos nos
domínios

do

equipamento

rural

e

urbano,

transportes

e

comunicações e ambiente e saneamento básico; Para a execução
desta obra torna-se necessário a aquisição, com a maior urgência,
das parcelas de terreno, e suas benfeitorias, assinaladas nas
plantas parcelares/cadastrais em anexo, pois só assim se poderá
dar início às obras e cumprir com o Plano de Trabalhos, prevendose que as mesmas sejam concluídas no prazo de 7 meses após o
seu início; Considerando ainda que os encargos a suportar com a
aquisição destas parcelas de terreno, no montante global de
€10.430,00 (dez mil quatrocentos e trinta euros), se encontram
previstos na dotação Orçamental: Classificação Orgânica 02,
Classificação Económica 070101, conforme documento em anexo;
Usando das competências atribuídas pela alínea vv) do nº 1 do
art.º 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal do Funchal delibera, nos termos e ao abrigo do disposto
no art.º 10 da Lei nº 168/99, de 18 de setembro, com as alterações
introduzidas pelas Leis nºs 13/2002, de 19/02; 4-A/2003, de
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19/02; 67-A/2007, de 31/12; 30/2008, de 10/07 e 56/2008 de
04/09, requerer ao Governo Regional da Madeira, no âmbito da
competência atribuída pelo art.º 90º, nº 1, da citada Lei nº 168/99,
de 18 de setembro, nos termos e ao abrigo dos artigos 12º e 15º, do
mesmo diploma legal, a declaração de utilidade pública, com
carácter de urgência da expropriação, e autorização de posse
administrativa, das parcelas de terreno e de todos os direitos a elas
inerentes

e/ou

relativos

(servidões

e

serventias,

colonias,

arrendamentos, acessões, regalias, águas, pertences e acessórios,
prejuízos emergentes da cessação de atividades e todos e quaisquer
outos sem reserva alguma), abaixo identificados e demarcada nas
plantas parcelares/cadastrais em anexo, por as mesmas serem
indispensáveis à execução da obra pública anteriormente referida:
Parcela de terreno, e suas benfeitorias, com a área de 108 m2,
assinalada na planta parcelar/cadastral do projeto da obra, que
confronta a Norte com a Vereda e Francisco Fernandes Figueira,
sul com a Vereda e o proprietário, Leste com o proprietário e Oeste
com a Vereda, a destacar do prédio rústico localizado no Trapiche,
freguesia de Santo António, inscrito na matriz predial rústica sob o
art.º 169º, da Secção R, a favor de Quirino de Caires Marques
Gomes; Parcela de terreno, e suas benfeitorias, assinalada na
planta parcelar/cadastral do projeto da obra, com a área de 20m2,
que confronta a Norte e Oeste com o proprietário, Sul e Leste com a
Vereda, a destacar do prédio rústico localizado no Trapiche,
freguesia de Santo António, inscrito na matriz predial rústica sob o
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artigo 151º, da Secção R, a favor de José Fernandes Manica;
Parcela de terreno, e suas benfeitorias, assinalada na planta
parcelar/cadastral do projeto da obra, com a área de 30m2, que
confronta a Norte com a Vereda e com Benjamim dos Santos
Fernandes Velosa e mulher, Luisa Figueira Gomes Camacho
Fernandes

Velosa,

Sul

com

Manuel

Gomes,

Leste

com

o

proprietário e Oeste com a Vereda, a destacar do prédio rústico
localizado no Trapiche, freguesia de Santo António, inscrito na
matriz predial rústica sob o artigo 109º, da secção R, a favor de
João Fernandes Tem Tem; Parcela de terreno, e suas benfeitorias,
com a área de 32m2, assinalada na planta parcelar/cadastral do
projeto da obra, que confronta a Norte com Manuel de Castro, Sul
com António Fernandes Manica, Leste com o proprietário e Oeste
com a Vereda, a destacar do prédio rústico localizado no Trapiche,
freguesia de Santo António, inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo 201º, da Secção R, e descrito na Conservatória do Registo
Predial do Funchal sob o nº 3275/20000531, a favor de José
Benjamim Camacho Fernandes Velosa e de Benjamim dos Santos
Fernandes Velosa e mulher, Luisa Figueira Gomes Camacho
Fernandes Velosa.”----------------------------------------------------------3 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÃO: - A pedido de
José Sidónio Fernandes Henriques (proc.º 48478/14), a Câmara
deliberou, por unanimidade, de acordo com a informação do
Departamento de Ambiente (I-2015/3924), aprovar a indemnização
solicitada no valor de €350,82 (trezentos e cinquenta euros e
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oitenta e dois cêntimos), referente aos danos ocorridos na viatura
de

marca

Volkswagen

(85-CM-29),

pelo

deslizamento

e

consequente embate de um contentor coletivo público, na Rua Dr.
Gastão de Deus Figueira.--------------------------------------------------4 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA/TAXAS: - Relativamente ao
pedido formulado pelo Atelier Melim, Estudos & Projetos de
Arquitetura, Lda. (procº1924/15), para a redução de 50% das
taxas municipais de ocupação do espaço público com esplanada na
Estrada Monumental nº 183-A a 185, freguesia de São Martinho, a
Câmara deliberou, por unanimidade, em função da informação da
Divisão Jurídica (refª 12/DJF-DJ/2015), aprovar a redução de
50% das taxas relativas a dois mil e catorze.--------------------------------- - Perante o requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da
Vitória/Santa Rita (procº17281/15), solicitando a isenção de taxas
pela colocação de mastros na Rampa da Igreja de Santa Rita, Rua
Nova de Santa Rita, Estrada da Vitória e Caminho da Lombada,
freguesia de São Martinho, entre os dias vinte e vinte e cinco de
maio, a Câmara, tendo por base a informação da Divisão de
Mobilidade

e

Trânsito

(refª

461/DMT/2015),

deliberou,

por

unanimidade, aprovar.-----------------------------------------------------5 – PROPOSTAS DA VEREAÇÃO:---------------------------------------------- - Proposta de Resolução da CDU, intitulada “Garantir a
viabilidade da construção do novo Hospital para o Funchal”: O Senhor Vereador Énio Martins, da CDU, fez a apresentação da
proposta em epígrafe referenciada, fundamentando os motivos da
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mesma.--------------------------------------------------------------------------- - Após alguma troca de opiniões, em que se verificou
unanimidade de todos os presentes na importância do novo
hospital, o PSD sugeriu a substituição desta Proposta de Resolução
por Proposta de Recomendação, tendo sido aceite pelo seu
proponente.----------------------------------------------------------------------“O Presidente do XII Governo Regional da Madeira, recentemente
empossado, afirmou que pretendia “explorar todas as hipóteses de
financiamento” para construir um novo Hospital na Região,
considerando o mesmo como “uma prioridade” e defendendo como
objetivo “tentar obter um consenso a nível regional relativamente à
construção, localização e financiamento com a maioria das forças
políticas”. Face à reconhecida insuficiência da resposta hospitalar
atualmente

existente

na

Região

Autónoma

da

Madeira,

é

reconhecida a importância de uma nova unidade hospitalar para o
Serviço Regional de Saúde que conjugue o respeito pela dignidade
dos utentes e profissionais com a eficiência, segurança e adaptação
às novas e crescentes exigências e ameaças que a prestação de
cuidados de saúde comporta. A construção de um novo hospital
continua, portanto, a ser encarada como inquestionável por parte
de várias entidades e setores. A construção de uma unidade deste
tipo traz consigo uma nova e importante centralidade, possibilita
criar dinâmicas favoráveis nos domínios da atividade urbanística e
comercial, do desenvolvimento local, transformando radicalmente a
área de instalação da mesma. Na defesa dos direitos dos utentes e
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das populações em geral, da qualidade de vida e bem-estar geral
destes e daqueles que nos visitam, na defesa do futuro do concelho
e do desenvolvimento local e até regional, a Câmara Municipal do
Funchal deve manifestar junto do Governo Regional a necessidade
e premência de serem retomados os atos relacionados com a
concretização de uma nova Unidade Hospitalar, na zona de Santa
Rita, na freguesia de São Martinho, nos moldes do projeto e
programa funcional já elaborados. A construção de uma nova
Unidade Hospitalar em Santa Rita (área única no concelho com
condições para a instalação de uma unidade deste tipo), a
elaboração de um Plano de Urbanização que permita enquadrar
todas as questões que envolvem tal projeto (acessibilidades, redes
de saneamento, zonas verdes, zonas de recreio e lazer, etc…) deve
constituir prioridades a serem defendidas pela Câmara Municipal
do Funchal. Assim, a Câmara Municipal do Funchal, desencadeará
junto do Governo Regional todos os contactos e procedimentos
necessários que conduzam à viabilização da construção do novo
Hospital do Funchal, investimento prioritário para o futuro quer do
Município quer da própria Região Autónoma”.-------------------------6 – PESSOAL:----------------------------------------------------------------------6.1 – Processos de Inquérito: - Presente processo de
inquérito (nº6/2014), sobre uma “ocorrência detetada na auto
varredora pesada de matrícula 39-75-XA”, tendo a Câmara
deliberado, por maioria, com abstenção do CDS/PP e CDU,
converter o mesmo em processo disciplinar contra o funcionário
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Alfredo Silva Nóbrega, Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos
Especiais, nos termos e com os fundamentos do relatório final.---------- - Foi deliberado, por maioria, com abstenção da CDU,
arquivar o processo de inquérito (nº 1/2015), sobre a reclamação
dum munícipe relativamente a uma suposta má conduta por parte
de um funcionário, nos termos e com os fundamentos do relatório
final.---------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO AO PÚBLICO: - Pelas dezassete
horas e trinta minutos, 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:------------------------------------------------------------------ - Carlos Alberto Fernandes Carreira – pedido de ligação de rede
de esgotos no Caminho do Pimenta, freguesia de Santo António
(procº 46125/2014);-----------------------------------------------------------O Senhor Vereador Miguel Gouveia, da Mudança, informou que
já existe projeto para a obra de ligação do esgoto, mas que não há
disponibilidade financeira para a sua execução durante este ano.-----Por sua vez, o Senhor Presidente sugeriu a marcação de uma
reunião no local a fim de os moradores tomarem conhecimento do
referido projeto.----------------------------------------------------------------- - António Martinho Sousa Correia – entrega de abaixo-assinado
dos moradores da Zona Histórica do Funchal sobre os problemas
existente na mesma (procº 46478/2014);----------------------------------O Senhor Presidente informou que a Fiscalização Municipal e a
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PSP já foram ao local tendo, inclusive, sido levantados processos
de contra ordenação. Contudo, a Câmara irá reforçar o pedido de
fiscalização.--------------------------------------------------------------------- - Eusébio Jesus Figueira – pedido de alargamento da entrada
número sessenta e oito do Caminho do Trapiche, freguesia de
Santo António;------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Miguel Gouveia, da Mudança, informou que
já foi aprovada a resolução para expropriação de quatro parcelas
de terreno, sendo necessário aguardar que este processo termine.---- - Eduardo Pereira da Costa – reclamação contra obras ilegais ao
Beco da Penha de França, número vinte e seis, freguesia do
Imaculado Coração de Maria (sub-procº 2012000119);------------------Foi informado pelo Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da
Mudança, que a obra está conforme o projeto aprovado.---------------- - Fernando Renato de Andrade – reclamação sobre obras no
prédio sito ao Caminho da Portada de Santo António, número
cinquenta e um, freguesia do Monte (sub-procº 2013000348);---------O Senhor Vereador da Mudança, Domingos Rodrigues, informou
que a obra está a cumprir com o projeto e que deverá aguardar
pelo fim das obras de demolição.-------------------------------------------- - Luis Santos Garcês – assunto relacionado com o derrame de
água na moradia situada à Rua Dr. António Sales Caldeira,
número sessenta e dois-A, freguesia de São Martinho (execução
fiscal – proc.º 40868/2009). (O munícipe não compareceu);------------ - Jacinto Silva Mendonça – pedido de alteração do local de
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venda

ambulante

(procº

12833/2015).

(O

munícipe

não

compareceu);-------------------------------------------------------------------- - António Arlindo Nunes Faria – assunto referente à emissão do
alvará de utilização das obras do prédio situado à Estrada
Comandante Camacho de Freitas, freguesia de Santo António (subproc.º 2008001509);-----------------------------------------------------------O Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da Mudança, sugeriu a
marcação de uma reunião por forma a tentar acordar uma
proposta com vista à legalização das obras;------------------------------- - Eugénia Maria Fernandes de Abreu Castro – pedido de
continuação da estrada de ligação da Lombada de Cima ao
Caminho da Cova do Til, freguesia de São Martinho;--------------------Foi informada pelo Senhor Vereador da Mudança, Miguel
Gouveia, que o Departamento de Infraestruturas já averiguou a
situação, nomeadamente ao nível dos alinhamentos. A maior parte
dos terrenos são agrícolas, no entanto não pode ser estrada
agrícola no âmbito do PODRAM. Acresce o facto de também não
existir disponibilidade financeira para executar esta obra.-------------- - Hernani Sardinha Lopes – pedido de espaço para exploração
no Mercado da Penteada (procº 43869/2014). (O munícipe não
compareceu);-------------------------------------------------------------------- - Carlos Alberto Fernandes Carreira – reclamação contra a
existência de árvores junto ao campo de futebol no Complexo
Desportivo da Nazaré (procº 51415/2014);--------------------------------A Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, informou que o
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trabalho de limpeza já se encontra agendado.----------------------------- - João Santos – assunto relacionado com o estudo prévio para a
construção de um parque de estacionamento automóvel, junto ao
Bar “João Silva Ornelas”, situado à Rua das Maravilhas, números
setenta e nove, oitenta e um e oitenta e três, freguesia de São Pedro
(sub-procº 2013000128);------------------------------------------------------O Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da Mudança, informou
que seria conveniente aguardar pelo novo PDM, que se encontra
em revisão neste momento.--------------------------------------------------- - José Augusto Monteiro Matos – pedido de indemnização pelos
estragos provocados na sua viatura devido à queda dum galho de
árvore, à Rua Estados Unidos da América, freguesia de São
Martinho (procº 47712/2014);-----------------------------------------------Foi informado pela Senhora Vice-Presidente, Idalina Perestrelo,
que o processo foi instruído e enviado para a seguradora, cuja
resposta

foi

no

sentido

da

Autarquia

não

assumir

a

responsabilidade. Face a este parecer, a Câmara não tem como
contrariar o mesmo, podendo o munícipe, no entanto, solicitar a
indemnização através da via judicial.--------------------------------------- - Maria José Santos Oliveira – reclamação contra o pombal
existente junto à moradia situada ao Beco Dr. Joaquim Carlos,
número trinta e um, primeira descida, freguesia de São Pedro
(procº 34451/2014);-----------------------------------------------------------Respondendo, o Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da
Mudança,

referiu

que
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camarários é de que foram removidos os pombais que estavam na
parte inferior, estando a ser aguardada a entrega do projeto de
licenciamento. Todavia, será mandado averiguar se existem obras a
decorrer que não sejam as de demolição.---------------------------------- - Alegria Veríssimo Nunes Abreu – reclamação contra a
execução de obras no prédio sito no Impasse da Estrada do
Livramento, número dois, freguesia do Monte (procº 4378/2015);-----O Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da Mudança, informou
que a referida obra foi embargada pelos serviços da Autarquia,
devendo ser apresentado projeto de legalização.-------------------------- - Ludovina Melim Freitas Vieira – pedido de apoio social para
conservação, reparação e beneficiação da habitação degradada
situada no Beco da Levada dos Tornos, número vinte e nove,
freguesia do Monte, no âmbito do Programa PRESERVA (procº
7426/2015);---------------------------------------------------------------------Intervindo, a Senhora Vereadora Madalena Nunes, da Mudança,
informou que os documentos constantes no processo entregue na
Câmara não descriminam os herdeiros com direito à habitação.
Informou que a senhora deverá entregar na Câmara uma
informação das Finanças sobre quem são os herdeiros da herança
indivisa. Deverá igualmente juntar uma autorização assinada por
cada um deles, comprometendo-se a autorizar as obras na
habitação. A munícipe manifestou a intenção de juntar estes
elementos ao processo.-------------------------------------------------------- - João Paulo Veloza Pinto – abaixo-assinado solicitando a
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retirada da linha amarela junto ao Museu São Tiago, freguesia de
Santa Maria Maior (procº 12438/2015);------------------------------------O Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da Mudança, informou
que irá ser analisado todo o tráfego de toda a Zona Velha e depois
irá ser tomada a decisão.------------------------------------------------------ - João Paulo Veloza Pinto – exposição sobre o pagamento do IMI
de dois prédios (rústicos e urbanos), demolidos sem conhecimento
do proprietário (procº 24096/2012);----------------------------------------O Senhor Presidente informou que o processo irá ser analisado
pelos serviços competentes.-------------------------------------------------- - Maria José Abreu Agrela Ferreira – pedido de habitação social
(procº 613/2001);--------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Madalena Nunes, da Mudança, informou
que, neste momento, não existem habitações disponíveis e que no
limite a Câmara só poderá agir depois da ação de despejo.------------- - Maria Celestina Afonso Fernandes – reclamação contra as
obras de construção do Lar de 3ª Idade, ao Beco das Quebradas de
Baixo, freguesia de São Martinho (proc.º 10259/2015);-----------------O Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da Mudança, marcou
uma reunião com as partes por forma a chegar a um consenso.------- - José Justino de Nóbrega – reclamação contra obras ilegais no
prédio situado à Vereda de São João de Latrão, número setenta e
cinco, freguesia de São Gonçalo (procº 48791/2011);--------------------Foi informado pelo Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da
Mudança, que este diferendo está fora do âmbito das competências
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da Câmara e que deverá ser resolvido através dos tribunais.----------- - Paula Cristina Ferreira Gomes – reclamação contra a
existência de terras junto à propriedade, bem como da deficiente
ligação de águas, junto à moradia localizada à Vereda da Cova,
número

trinta

e

cinco,

freguesia

de

São

Gonçalo

(procº3064/2015).--------------------------------------------------------------O Senhor Vereador da Mudança, Domingos Rodrigues, informou
que os serviços irão ao local averiguar a situação.------------------------Após se inteirar dos assuntos acima descritos e prestado
esclarecimentos, a Câmara encaminhou para os diversos serviços
as situações que necessitavam informação.----------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião às vinte horas e quinze
minutos.----------------------------------------------------------------------De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu,
Chefe de Divisão de Atendimento e Administração, na qualidade de
Secretária, a redigi e subscrevo.-------------------------------------------

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

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

NOTA: Ata publicitada pelo Edital nº 124/2015, publicada nos locais de estilo
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