-----------------------------ATA NÚMERO 29/2021------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM VINTE E DOIS DE DEZEMBRO DO ANO DOIS
MIL E VINTE UM.---------------------------------------------------------------------Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e
vinte e um nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do
Município e Sala de Reuniões, reuniu a Câmara Municipal, pelas
nove horas e trinta minutos, sob a Presidência do Senhor
Presidente, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, estando
presentes a Senhora Vice-Presidente, Maria Cristina Andrade
Pedra Costa, e os Senhores Vereadores: Miguel Sérgio Camacho
Silva Gouveia, Cláudia Sofia Frazão Dias Ferreira, Bruno Miguel
Camacho Pereira, Rúben Dinarte Silva Abreu, Margarida Maria
Ferreira Diogo Dias Pocinho, João José Nascimento Rodrigues e
Nádia Micaela Gomes Coelho. A assessorar esteve presente Luís
Nuno Rebelo Fernandes de Olim, Chefe de Gabinete do Presidente
da Câmara Municipal, e a secretariar Catarina Isabel Sousa
Pereira, Chefe de Divisão – Loja do Munícipe.-----------------------------Presentes ainda, Letícia Maria de Nóbrega Macedo de Abreu e
Amílcar Xavier Caires Nunes, 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, o Senhor Vereador Vitor Hugo Rodrigues de Jesus e a
Senhora

Vereadora

Micaela

Gomes

Camacho,

da

Coligação

Confiança.---------------------------------------------------------------------
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------Verificado o quórum, o Senhor Presidente da Câmara, Pedro
Miguel Amaro de Bettencourt Calado, declarou aberta a reunião.--APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: - Foram
dispensadas a leitura das atas das reuniões anteriores as quais,
previamente distribuídas em minuta aos Senhores Vereadores,
foram aprovadas por unanimidade.----------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA----------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciando este período, o Senhor
Vereador Miguel Silva Gouveia, da Coligação Confiança, solicitou o
balanço

destes

últimos

dias

de

temporal,

questionando

se

aconteceram alguns incidentes de maior ou alguma situação de
realojamento, ao que o Senhor Vereador Bruno Pereira, da
Coligação Funchal Sempre à Frente, informou que foi montado um
dispositivo

de

resposta

na

passada

quinta-feira,

dadas

as

comunicações do IPMA, com membros da Proteção Civil em alerta
no Quartel dos Bombeiros, referindo que, felizmente, registaram-se
apenas

pequenos

incidentes,

como

tampas

de

adufas

que

levantaram, circunstâncias normais quando chove em maior
quantidade, pois a rede de saneamento acaba por sofrer a pressão
das águas pluviais. Disse ainda que, já esta segunda-feira, devido
ao vento, verificaram-se algumas quedas de galhos e uma
inundação numa habitação, tendo sido proposto realojamento
temporário que foi rejeitado pela família.--------------------------------------Retomando a palavra, o Senhor Vereador Miguel Silva
Gouveia, da Coligação Confiança, a propósito do aumento de
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casos de COVID, questionou se, à semelhança do ano passado, a
Comissão Municipal de Proteção Civil havia reunido face a esta
situação, ao que o Senhor Presidente da Câmara, Pedro Calado,
informou que o acompanhamento desta situação tem sido feito
junto das Autoridades Regionais, referindo ainda que apesar do
número de casos estar a aumentar, o mesmo não acontece,
felizmente, com o número de necessidades de internamento
hospitalar, sendo que em termos práticos foi decidido o recato geral
e a limitação na participação de eventos, reforçando ainda que a
Noite do Mercado será feita de acordo com as medidas já
anunciadas, tendo o Senhor Vereador Bruno Pereira, da Coligação
Sempre à Frente, acrescentado que não existirão licenciamentos
para vendas ambulantes de comidas e bebidas nas imediações do
Mercado, não tendo sido autorizados prolongamento dos horário já
autorizados para cada estabelecimento comercial.--------------------------Usando novamente da palavra e acerca da reestruturação da
Frente MarFunchal, o Senhor Vereador Miguel Silva Gouveia, da
Coligação Confiança, questionou como estava o correr o processo
de negociação, nomeadamente se já haviam chegado a acordo com
algum trabalhador e se foi considerada a hipótese de mobilidade
para outros serviços da Câmara.-----------------------------------------------Sobre esta questão, o Senhor Presidente da Câmara, Pedro
Calçado, informou que tem estado a decorrer reuniões com os
funcionários e também com os Sindicatos e Segurança Social, de
forma a assegurar o subsídio de desemprego, existindo algumas
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situações de funcionários que poderão transitar em mobilidade
para serviços da Autarquia. No entanto, existem outros que não
querem reunir, nem querem negociar indemnizações, o que indica
que pretendem partir para o despedimento coletivo.------------------------Usando agora da palavra, a Senhora Vereadora Cláudia Dias
Ferreira, da Coligação Confiança, expressou em nome de todos os
Vereadores o pesar pelas vítimas dos atos de violência doméstica
desta semana, referindo que a sociedade e a cidade não pode
deixar passar estas situações, e que têm de ser encontradas
alternativas e soluções para estes problemas, ao que o Senhor
Presidente da Câmara, Pedro Calado, concordou que a Câmara
continua com o mesmo espírito e colaborará com as ações de
sensibilização, de educação e de colaboração, quer com a
Segurança Social, quer com a PSP, quer com as instâncias
judiciais, nomeadamente com a Polícia Judiciária, assim como com
as instituições que trabalham nesta área no que respeita a esta
problemática.----------------------------------------------------------------------Intervindo a Senhora Vereadora Letícia Abreu, da Coligação
Confiança, reforçou que deveria haver mais trabalho de campo
nesta área, por parte das Autarquias, e faria todo o sentido que os
Municípios tivessem uma intervenção mais assertiva, numa altura
em que se fala tanto da transferência de competências para os
órgãos municipais, pelo que deveria haver maior intervenção de
campo, tendo a Senhora Vereadora Margarida Pocinho, da
Coligação Funchal Sempre à Frente, referido que existe não apenas

Ata N.º 29/21
Reunião da CMF realizada em 22/12

Página 4 de 12

muita vontade de se realizar esse trabalho, como já existe no
terreno muito trabalho a ser desenvolvido nesta área.----------------------Usando da palavra e sobre este tema, o Senhor Vereador
Miguel Silva Gouveia, da Coligação Confiança, disse que não
significa que a Câmara não tenha um papel mais interveniente,
referindo

ainda

que

“a

Câmara

nunca

fugiu

às

suas

responsabilidades e procurou ajudar sempre, dentro do contexto
jurídico e legal possível, referindo que sempre foi favorável à
descentralização de competências para os Municípios, que nunca
foi adaptada na Região Autónoma em várias matérias, no entanto,
em

sede

da

AMRAM,

foram

várias

vezes

discutidas

estas

transferências de competências em várias áreas, parecendo
legítimo

que

a

Câmara

faça

como

trabalho

complementar,

mantendo a postura de fazer o que está ao seu alcance e que esta
foi uma política habitual.”-------------------------------------------------------Retomando a palavra, a Senhora Vereadora Letícia Abreu, da
Coligação Confiança, referiu que seria útil a criação de uma
Comissão de Proteção ao Idoso, como acontece com os menores,
porque não existe qualquer rede de apoio a estas pessoas.----------------Tomando

a

palavra,

o

Senhor

Vereador

da

Coligação

Confiança Amílcar Nunes, e consoante o Plano de Investimentos e
a previsão da construção de novos fogos de habitação social,
questionou se os projetos de arquitetura e especialidades serão
feitos pela Câmara ou se os mesmos serão adjudicados a gabinetes
da especialidade.-------------------------------------------------------------
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------Relativamente a esta questão, o Senhor Vereador Bruno
Pereira, da Coligação Sempre à Frente, disse que a Câmara,
normalmente, desenvolve internamente os projetos de arquitetura
de alguns complexos habitacionais ao abrigo do Programa “1º
Direito”, no entanto, os de especialidade são normalmente
adjudicados a empresas, referindo ainda que serão lançados muito
em breve vários procedimentos e, tendo em conta o prazo de
execução do Protocolo com o IHRU, o mesmo irá ser reprogramado.
Dada a urgência, os projetos serão adjudicados externamente, o
que não inviabiliza que no futuro, os mesmos sejam todos
efetuados a nível interno.----------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem do dia
e pela sequência nela prevista:--------------------------------------------1 – PROTOCOLO:------------------------------------------------------------------ - Protocolo de Colaboração Institucional a celebrar entre
o Município do Funchal e a Fundação Cecília Zino (Passaporte
Cecília Zino): - A Câmara aprovou, por unanimidade, a seguinte
deliberação, bem como a Minuta do Protocolo que dela faz parte,
que fica por fotocópia, a fazer parte desta ata como anexo (A).---------“Considerando que: I – A cultura constitui uma importante
experiência educativa, facilitadora da integração das crianças e dos
jovens na comunidade. II – A Fundação Cecília Zino tem como
missão, a promoção da integração social e comunitária e proteção e
assistência a crianças e jovens necessitados. III – O “Passaporte
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Cecília Zino” é uma iniciativa promovida pela Fundação Cecília
Zino, com o envolvimento e cooperação de museus e outros
espaços culturais da Região Autónoma da Madeira (RAM). IV – O
Município

do

Funchal

possui

atribuições

nos

domínios

da

educação, ensino, cultura, ciência e tempos livres, de acordo com o
disposto no artigo 23.º, n.º 2, alíneas d), e) e f) do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. V – Compete á Câmara Municipal do
Funchal, nomeadamente, “deliberar sobre as formas de apoio a
entidades e organismos legalmente existentes (…)” e (…) apoiar
atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva,
recreativa ou outra de interesse para o município (…)”, tal como
previsto no artigo 33.º, n.º 1, alínea o) e u) do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. VI – O Museu de História Natural do
Funchal, tutelado pela Câmara Municipal do Funchal, é uma
instituição que visa na sua essência proporcionar à população
madeirense, de uma forma simples, o conhecimento da fauna, flora
e geologia do Arquipélago da Madeira, nas suas formas mais
representativas

através

de

uma

exposição

de

exemplares

montados, exposições temporárias e atividades didáticas para os
vários graus de ensino. VII – De acordo com o artigo 21.º, nº 2 da
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, a entrada de jovens
(11 aos 17 anos) nos museus municipais está sujeita ao
pagamento de uma taxa de € 1,96 (um euro e noventa e seis
cêntimos). VIII – As fundações podem beneficiar de uma isenção
total do pagamento de taxas, conforme dispõe o artigo 4.º, n.º 4 e
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n.º 5, alínea g) do Regulamento Geral das Taxas, Outras Receitas e
Licenças Municipais. IX – Os atos e eventos apoiados pelo
Município do Funchal são reputados de interesse municipal,
podendo ser concedida a isenção total do pagamento de taxas, nos
termos do disposto no artigo 5.º, n.º 1 e n.º 3 do Regulamento
Geral das Taxas, Outras Receitas e Licenças Municipais. Assim,
entre: A Fundação Cecília Zino, pessoa coletiva de direito privado,
sem fins lucrativos, titular do NIPC 511012527, com sede na Rua
Velha da Ajuda, n.º 8, 9000-115 Funchal, neste ato, devidamente
representada por Michael Paul Zino, na qualidade de Presidente do
Conselho de Administração e por João Alexandre Gomes de Sá
Mota,

na

qualidade

de

Vice-Presidente

do

Conselho

de

Administração, adiante designada por FUNDAÇÃO ou PRIMEIRO
OUTORGANTE; e, o Município do Funchal, pessoa coletiva de
direito público, titular do NIPC 511217315, com sede na Praça do
Município.

9004-512

Funchal,

neste

ato,

devidamente

representado por Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, na
qualidade de Presidente da Câmara Municipal do Funchal, adiante
designado por SEGUNDO OUTORGANTE, é celebrado o Protocolo
de Colaboração Institucional, doravante Protocolo, que se rege
pelas cláusulas referenciadas”.-------------------------------------------------Intervindo, o Senhor Vereador Miguel Silva Gouveia, da
Coligação Confiança, disse que já existia um Programa com as
escolas do 1º ciclo: “Programa Viagens Com Passaporte”, em que as
crianças podiam visitar os espaços municipais e carimbavam o
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referido passaporte, tendo referido que devido ao COVID o
programa fora suspenso, questionando se o mesmo ainda existe e
se estava em funcionamento, ao que a Senhora Vereadora
Margarida Pocinho, da Coligação Funchal Sempre à Frente, referiu
não ter conhecimento, mas que iria averiguar junto dos serviços.--2 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÕES: - A pedido
de Francisco José Rodrigues Olim (procº 68707/2021), a Câmara
deliberou, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação
Divisão

de

Gestão

de

Frota

(refª

75V/DIE/DGF/2021),

o

pagamento da indemnização no valor de € 130,00 (cento e trinta
euros), pelos estragos provocados no pneu da viatura Hyundai,
(matrícula 89-56-ZT), devido à degradação (buraco) do pavimento
betuminoso, na Rua Carvalho Araújo (rotunda da saída do porto).------- - Em relação ao pedido de indemnização solicitado por
Cravino Lopes Barbosa, Unipessoal, Lda. (proc.º 70296/2021), por
danos causados no pneu da viatura Citroen 3 (matrícula 81-XS45), provocado pela degradação (buraco) do pavimento betuminoso
na Rua Carvalho Araújo, a Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar o pagamento no valor de € 277,21 (duzentos e setenta e
sete euros e vinte um cêntimos), de acordo com a informação da
Divisão de Gestão de Frota (refª 74V/DIE/DGF/2021).--------------3 – CEDÊNCIA DE MATERIAL:------------------------------------------------- - Associação “Levada da Serra da Alegria”: - Conforme
solicitado pela Associação “Levada da Serra da Alegria” (proc.º
70540/2021), a Câmara deliberou, por unanimidade, fornecer
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diverso material destinado à reparação/manutenção de levadas
situadas na freguesia de São Roque.-------------------------------------4 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO:--------------------------------------- - Contratação de empréstimo de médio/longo prazo para
a comparticipação do Município em obra cofinanciada –
“Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal: Conclusão
da 1ª Fase e 2ª Fase (tratamento primário)” – Prorrogação do
prazo para apresentação das propostas: - Foi aprovado, por
maioria,

com

os

votos

contra

da

Coligação

Confiança,

a

prorrogação do prazo para apresentação das propostas para o
empréstimo mencionado em título, formulado pelo Banco BPI e
CGD, até o dia dez (10) de janeiro de dois mil e vinte dois, conforme
ata do júri do referido procedimento.------------------------------------------Declaração de Voto da Coligação Confiança: O Senhor
Vereador Miguel Silva Gouveia, disse que: “Em coerência com o
sentido de voto da Confiança para a abertura da contratação do
empréstimo que julgamos tecnicamente errado, porque admite o
pagamento de obras que já estão no terreno e politicamente
fraudulento por consagrar um rasgar do compromisso do Governo
Regional em pagar a componente municipal da construção da
ETAR, a Confiança vota contra a presente deliberação.”--------------5 – OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS:----------------------------- -

Concurso Limitado por Prévia Qualificação sem

Publicidade Internacional para a Execução da Empreitada de
“Promoção da Eficiência Energética nas Habitações Sociais –
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Bairro do Palheiro Ferreiro (70 Fogos) – Adjudicação e
Aprovação das Minutas dos Contratos: - Em presença do
respetivo processo, acompanhado do relatório final do júri do
procedimento para a execução da empreitada de “Promoção da
eficiência energética nas habitações sociais – Bairro do Palheiro
Ferreiro (70 fogos)”, a Câmara deliberou, por unanimidade,
adjudicar, nos termos do referido relatório, da seguinte forma: Lote
1 – Tecnaco – Técnicos de Construção, S.A., pelo valor de €
570.819,56 (quinhentos e setenta mil, oitocentos e dezanove euros
e cinquenta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal com
prazo de execução de duzentos e quarenta (240) dias; Lote 2 –
Tecnaco – Técnicos de Construção, S.A., pelo valor de € 159.060,15
(cento e cinquenta e nove mil, sessenta euros e quinze cêntimos),
acrescido do IVA à taxa legal e pelo prazo de execução de cento e
cinquenta (150) dias; Lote 3 – Saúl e Filhos, Lda., pelo valor de €
593.100,31 (quinhentos e noventa e três mil, cem euros e trinta e
um cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal e pelo prazo de
execução de trezentos (300) dias. Mais deliberou aprovar as
Minutas

dos

Contratos

a

celebrar

com

os

mencionados

adjudicatários.---------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado,
deu por encerrada a reunião às dez horas e quinze minutos.--------De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu,
Chefe de Divisão – Loja do Munícipe, na qualidade de Secretária, a
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redigi e subscrevo.-----------------------------------------------------------

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

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

Nota: Ata publicitada pelo Edital nº 713/2021, publicada nos locais de estilo.--------
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