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-----------------------------ATA NÚMERO 9/2022--------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM TRÊS DE MARÇO DO ANO DOIS MIL E VINTE 

DOIS.--------------------------------------------------------------------------- 

----------Aos três dias do mês de março do ano dois mil e vinte e 

dois, 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, João José Nascimento Rodrigues, Nádia Micaela Gomes 

Coelho e Micaela Gomes Camacho. 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, Alfredo Filipe Spínola Fernandes Correia, 

Amílcar Xavier Caires Nunes e Filipe Magno Jesus Fernandes, 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, a Senhora Vereadora 

Margarida Maria Ferreira Diogo Dias Pocinho e os Senhores 

Vereadores Rúben Dinarte Silva Abreu e Vitor Hugo Rodrigues de 

Jesus, da Coligação Funchal Sempre à Frente e Coligação 
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Confiança, respetivamente.------------------------------------------------- 

------Verificado o quórum, o Senhor Presidente da Câmara, Pedro 

Miguel Amaro de Bettencourt Calado, 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 Vereadores, foi aprovada por unanimidade.---------- 

--------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA----------------- 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciando este período, o Senhor 

Vereador Miguel Silva Gouveia, da Coligação Confiança, 

questionou acerca do ponto de situação dos projetos que venceram 

o último Orçamento Participativo, entre os quais o Observatório e 

Parque de Astronomia do Funchal, bem como se estaria a decorrer 

a preparação para o próximo Orçamento Participativo.----------------

------Usando da palavra sobre este assunto, a Senhora Vice-

Presidente, Cristina Pedra, deu conta que estão a ser analisados os 

projetos que poderão ser incluídos respeitando o regulamento, 

sendo que a requalificação do Pátio da Escola Secundária de 

Francisco Franco ainda não está quantificada, mas este projeto 

bem como outros ultrapassam os cem mil euros não cumprindo 

com o regulamento do Orçamento Participativo.------------------------

------A este propósito, o Senhor Vereador Miguel Silva Gouveia, da 

Coligação Confiança, relembrou que, anteriormente, um dos 

projetos, nomeadamente a cobertura do campo da Escola Ribeiro 

Domingos Dias, por ultrapassar o limite permitido pelo 

regulamento, foi executado ao abrigo do orçamento camarário.------
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------Tomando a palavra e sobre este assunto, o Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, Pedro Calado, esclareceu que ao abrigo do 

Orçamento Participativo, existem cinco candidaturas, estando as 

mesmas a serem analisadas de acordo com o regulamento, sendo 

que algumas excedem o regulamento ao nível orçamental, como é o 

caso da Francisco Franco, mas que irá ser estudada a maneira de 

se poder enquadrar e realizar a obra bem como outras que já se 

verificaram serem exequíveis com os valores propostos, estando 

marcadas reuniões com as várias entidades a fim de ser estudado 

o melhor enquadramento possível para a sua execução.--------------

------Retomando a palavra, o Senhor Vereador Miguel Silva 

Gouveia, da Coligação Confiança, e a propósito do anúncio do 

encerramento de algumas escolas no Funchal, questionou se o 

executivo já terá conhecimento de quais as escolas a encerrar e se 

alguma é propriedade da Autarquia, ao que o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Pedro Calado, informou que na próxima 

semana, está marcada uma reunião com o Governo Regional, de 

forma a perceber quais os estabelecimentos em questão, para 

verificação e planeamento conjunto para que não aconteça  

sobreposição de iniciativas, referindo, no entanto, que em 

princípio, nenhuma das escolas a encerrar seja propriedade do 

Município.--------------------------------------------------------------------- 

------Ainda relacionado com este tema, o Senhor Vereador Bruno 

Pereira, da Coligação Funchal Sempre à Frente, referiu que estão a 

ser efetuados levantamentos das condições dos campos da Escola 
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da Pena, bem como do parque infantil, de forma a tentar melhorar, 

não este ano mas em breve, as condições destes espaços.------------ 

------Usando agora da palavra, a Senhora Vereadora Micaela 

Camacho, da Coligação Confiança, referiu que vem sendo hábito, 

pelo menos a partir de 2013, que a Câmara Municipal comemore o 

Dia da Mulher durante o mês de março, questionando o que está a 

ser programado, para além do lançamento do livro “Mulheres da 

minha ilha, mulheres do meu país”, no dia 4 de março, de resto já 

programado com alguma antecedência.----------------------------------

------Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal,  Pedro Calado, referiu que “além do lançamento do 

livro, irá também ocorrer um Debate Específico, na Assembleia 

Municipal, no dia 8 de março, intitulado “Da Igualdade, da não 

discriminação e da luta pela eliminação da violência contra as 

mulheres” e mais duas ou três iniciativas simbólicas, sendo que a 

Senhora Vereadora Margarida Pocinho está a preparar algumas 

iniciativas, mas em virtude de não estar presente nesta reunião, 

poderá ser explicado na próxima semana as várias iniciativas 

internas e externas a que a Câmara Municipal se irá associar”.----- 

---Foi enviada informação a todos os Vereadores da Coligação 

Confiança de todas as atividades que irão acontecer alusivas ao 

Dia Internacional da Mulher, nomeadamente no dia 8 de março, no 

Ginásio de São Martinho - Master Classe e lanche partilhado com 

bailarico. No Ginásio da Barreirinha e Louros- pelas 14h30, Ação 

de Sensibilização sobre o Dia Internacional da Mulher.  No Ginásio 
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de Santo António, ação de sensibilização/palestra sobre “As 

conquistas das mulheres ao longo da história” na parte da manhã. 

O Centro Comunitário do Funchal organizará uma Aula de dança 

no Parque de Santa Catarina, pelas 10h30, com lanche partilhado. 

A Universidade Sénior do Funchal, irá também comemorar no 

próximo dia 08 de março, o dia Internacional das Mulheres, com a 

realização de um convívio e uma conferência, cujo o tema é 

“Orgulho de ser Mulher!”, para o qual foi convidada a Dra. Rubina 

Leal para abordar o tema.--------------------------------------------------- 

---Também a SocioHabitaFunchal irá associar-se a estas 

comemorações com o seguinte programa: - Dia 8: Espaço Sénior 

das Cruzes – Almoço e Tarde de cinema – Fórum Madeira; Atelier 

da Qta Falcão – Passeio e visita a uma Exposição sobre o Linho nos 

Prazeres; 10h –  C.C. do Galeão - Artes Decorativas e convívio;14 H 

– C.C. da Qta Josefina –  Atuação do Grupo “Danças de Roda “e 

convívio;15 H – C. C. Musicarte –  Workshop “Valorizar o Meu Eu” 

e convívio. - Dia 9: 11H – C.C.  Palheiro Ferreiro -  Apresentação 

dos donativos a enviar para África, no âmbito do projeto 

“Dignidade Menstrual” e convívio; 15H – C.C. Pico dos Barcelos – 

“O valor da Mulher “, com a Psicóloga Dra. Teresa Ramalho, 

seguido de convívio. - Dia 14: C. C. São Gonçalo -  Almoço convívio 

no exterior, em local a combinar. Por fim, no dia 17 de março, e 

ainda no âmbito das comemorações do Dia Internacional da 

Mulher, no dia 17 de março, está agendado um almoço convívio no 

Hotel Encumeada, com animação musical a cargo do cantor Márcio 
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Amaro.------------------------------------------------------------------------- 

------Usando novamente da palavra, o Senhor Vereador Miguel 

Silva Gouveia, da Coligação Confiança, questionou acerca do 

Ecotrail na cidade do Funchal, nomeadamente se estaria previsto 

ou não a sua realização, referindo ser esta uma prova de extrema 

importância para a cidade e que o Funchal foi pioneiro neste tipo 

de corridas, uma vez que no circuito apresentado para este ano, 

não aparece o Funchal.------------------------------------------------------

------Relativamente a esta questão, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Pedro Calado, disse não ter conhecimento de qualquer 

alteração, tendo, inclusive, sido feito um reforço no apoio a esta 

iniciativa, estando prevista a sua realização para o final de 

outubro.------------------------------------------------------------------------

------Intervindo a Senhora Vereadora Cláudia Dias Ferreira, da 

Coligação Confiança, alertou para o facto de terem sido abordados 

com várias reclamações sobre a ocupação de um espaço público, 

junto ao Savoy/Praça do Turista, ao que o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Pedro Calado, esclareceu que aquele contentor 

encontrava-se colocado no interior do Fórum Madeira, mas devido 

às instalações de Natal foi necessário retirar e a empresa 

responsável, solicitou autorização para colocar na Praça do Turista 

não tendo sido autorizado, tendo sido propostas outras 

localizações. Informou ainda que já foram notificados para remover 

o referido contentor daquele local, o mais breve possível, tendo sido 

retirados os tapumes por questões de segurança de pessoas e 
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bens.----------------------------------------------------------------------------

------Ainda relacionado com esta questão, o Senhor Vereador João 

Rodrigues, da Coligação Funchal Sempre à Frente, informou que já 

foi articulado com as entidades competentes, nomeadamente com 

a empresa e com a Secretaria Regional da Saúde, parceira neste 

projeto comunitário, e o contentor será deslocalizado para a 

Avenida do Mar, junto ao antigo posto de turismo da Câmara.-------

------A este propósito, o Senhor Vereador Amílcar Nunes, da 

Coligação Confiança, opinou que “em vez de serem depositados 

estes cogumelos pela cidade, poderiam ser utilizados espaços 

fechados nos rés do chão de edifícios fechados, dinamizando a 

cidade”.------------------------------------------------------------------------

------Retomando a palavra, a Senhora Vereadora Cláudia Dias 

Ferreira, da Coligação Confiança, alertou para a colocação de 

floreiras, pelo Hotel Pestana, na promenade, em espaço público e 

que dificulta a circulação pedonal.----------------------------------------

------Relativamente a esta situação, o Senhor Vereador Bruno 

Pereira, da Coligação Funchal Sempre à Frente, disse já ter 

conhecimento desta situação, estando a mesma a ser analisada.----

------Usando novamente da palavra, o Senhor Vereador Miguel 

Silva Gouveia, da Coligação Confiança, e por não ter estado 

presente na parte da tarde da última sessão da Assembleia 

Municipal, por motivos profissionais, foi questionado pela bancada, 

se os Vereadores da oposição teriam tido conhecimento da 

estrutura orgânica flexível da Câmara e pelo facto de ter deixado de 
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existir o Departamento de Ciência.----------------------------------------

------Em relação a este assunto, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Pedro Calado, referiu que o submetido à Assembleia 

Municipal foi a estrutura dos Departamentos, tendo sido 

esclarecido que algumas terminologias foram alteradas mas a 

Ciência não iria desaparecer, tendo inclusive sido explicado qual a 

estrutura flexível ao nível das divisões e unidades na qual está 

prevista uma Divisão de Ciência que dependerá diretamente da 

Senhora Vereadora com o pelouro.----------------------------------------

------Em reforço, o Senhor Vereador Bruno Pereira, da Coligação 

Funchal Sempre à Frente, esclareceu que, em primeiro lugar, tem 

que ser definida a estrutura nuclear com os respetivos 

departamentos e só depois será criada a estrutura flexível com as 

respetivas divisões e unidades e que poderia ter sido prontamente 

esclarecido se tivessem perguntado objetivamente.---------------------

------Prosseguindo, o Senhor Vereador Miguel Silva Gouveia, da 

Coligação Confiança, disse ter tido conhecimento de que teria 

havido um problema com a gravação da última sessão da 

Assembleia Municipal, ao que o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Pedro Calado, referiu que as gravações têm sido 

efetuados por uma empresa e que o responsável foi de imediato 

contactado para aferir a situação, sendo que não conseguem 

apresentar uma explicação para o facto de não terem conseguido 

gravar a parte da tarde da sessão, sendo este um instrumento de 

extrema importância, inclusive para a feitura das atas da 
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Assembleia.--------------------------------------------------------------------

------Relativamente aos apoios e solidariedade que têm vindo a ser 

prestado aos Ucranianos, o Senhor Vereador Miguel Silva Gouveia, 

da Coligação Confiança, questionou, em concreto, em que 

consistem esses apoios, à parte da solidariedade.----------------------

-------Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Pedro Calado, disse que numa primeira fase, foi de 

sensibilização, com a iluminação da fachada do edifício da Câmara 

com as cores da bandeira da Ucrânia. Deu conhecimento também 

que a Câmara tem sido solicitada para outros pedidos de apoio, 

quer para aprendizagem da língua portuguesa, quer para ajuda de 

abertura de contas bancárias, quer para outras questões 

operacionais. Quanto ao protocolo assinado, no dia anterior, entre 

a representante da Associação de Ucranianos em Portugal, o Grupo 

Sousa e a Câmara Municipal, disse que o mesmo está direcionado 

para o apoio na recolha de bens, medicamentos e alguns 

equipamentos militares, sendo que quem quiser contribuir poderá 

entregar os bens nas instalações da Logislink na Cancela, que 

assegurará o seu transporte até Alverca e daqui será transportado 

em camiões até ao destino final. Informou ainda que uma entidade 

solicitou que a Autarquia cedesse instalações para a recolha de 

bens, tendo sido disponibilizado um espaço sendo que a 

acomodação e transporte será responsabilidade dessa entidade. 

Também a TáxisRam, além da sensibilização à sociedade, 

anunciou que os profissionais de táxis disponibilizam os seus 
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serviços de transporte ao povo ucraniano que se encontra na região 

a custo zero, para que possam tratar de assuntos relacionados com 

serviços de consulado, vistos e notariado.------------------------------- 

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

---Iniciou-se a apreciação do assunto constante da ordem do dia e 

pela sequência nela prevista:----------------------------------------------- 

1 – OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS:------------------------

------ - Concurso Público com Publicidade Internacional para 

Execução da Empreitada de “Recuperação e Ampliação da 

ETAR do Funchal – 2ª Fase – Estação de Tratamento 

Primário” – Prorrogação de Prazo de Entrega de Propostas – 

Ratificação de Despacho: - Considerando o solicitado pela 

empresa “Afavias – Engenharia e Construções, S.A.”  e com base na 

ata do júri do concurso da empreitada mencionada em título, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do número três, do 

artigo trinta e cinco, do Regime Jurídico da Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze 

de setembro, ratificar o despacho emanado pelo Senhor Presidente 

da Câmara, Pedro Calado, datado de vinte e quatro de fevereiro de 

dois mil e vinte e dois, que autorizou a prorrogação do prazo de 

entrega da proposta por mais vinte e um (21) dias, retroagindo os 

efeitos desta ratificação à data do despacho.---------------------------- 

------Declaração de Voto da Coligação Confiança: - Proferida 

pelo Senhor Vereador Miguel Silva Gouveia que referiu: “A equipa 

da Confiança vota favoravelmente a esta proposta pelos 
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argumentos apresentados pelo vereador com o pelouro, deixando, 

no entanto, um alerta para o facto destas prorrogações originarem, 

por via da inflação generalizada dos preços, a desadequação do 

valor base definido em dezembro para esta empreitada. Lembramos 

ainda que os reequilíbrios financeiros dos contratos tomam como 

referência os índices de preços relativos ao "mês anterior ao da 

data limite fixada para a entrega das propostas", pelo que no 

contexto atual, a prorrogação pode levar a uma situação em que o 

concurso fique deserto.”----------------------------------------------------- 

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 trinta minutos.---------- 

De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu, 

Chefe de Divisão – Loja do Munícipe, na qualidade de Secretária, a 

redigi e subscrevo.----------------------------------------------------------- 
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Nota: Ata publicitada pelo Edital nº 144/2022, publicada nos locais de estilo. 


