
,lw f

MUNICíPIO DO FUNCHAL

TA N(TMEfirO 1s/2O22------------

nnvtw.ã,o onuNÁrue oe cÂttane MUMoTPAL Do FLINcHAL,

REALIZADA EM TRDZE DE ABRTL DO ANO DOIS MTL E VINTE

,Ap

----------Aos treze dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e

dois, nesta Cidade do Funchal, Edificio 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 Frazâo Dias Ferreira, Bruno Miguel Camacho

Pereira, Ruben Dinarte Silva Abreu, Isabel Cristina Pereira da

Costa Rodrigues, 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

---Presente ainda, Alvaro José Caldeira Noite, que substitui, nos

termos e ao abrigo do disposto nos artigos 78" e 79", da Lei

número 169199, de 18 de setembro, alterada pela Lei número 5-

A|2OO2, de 11 de janeiro, o Senhor Vereador Vitor Hugo Rodrigues

de Jesus, da Coligação Confiança.---------

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

Miguel Amaro de Bettencourt Calado, declarou aberta a reuniáo.---
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APROVAçÃO DA ATA DA REUl|dffÃO Aff1IERIOR: - Foi dispensada

a leitura da ata da reunião anterior a qual, previamente distribuída

em minuta aos Vereadores, foi aprovada, por unanimidade.----------

---PERÍODO DEÁffTES DA ORDEM DO DIA--

INTERVENçÃO DA VEREAçÃO: - iniciando este período, o Senhor

Vereador Miguel Silva Gouveia, da Coligação Confiança,

questionou acerca dos números avançados que se estimam de

população que irão habitar na zona Oeste da cidade, perguntando

qual a base para esta estimativa, ao que o Senhor Presidente da

Câmara Municipal, Pedro Calado, referiu que os números

avançados poderão ficar aquém do real, dado os investimentos

imobiliários em curso e previstos para aquela zoÍra, nomeadamente

na Estrada Monumental, a norte do Hotel Baía AzuI, com duzentos

e cinquenta fogos, com o Projeto Dubai que engloba cinco a seis

torres de habitações, ao lado do Madeira Palácio mais cento e

oitenta fogos, no Madeira Palácio mais duzentos fogos, além dos

investimentos previstos na Praia Formosa e Íla-zolra- do Amparo.----

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

Gouveia, da Coligação ConÍiança, referiu que alguns dos

empreendimentos previstos para a Praia Formosa estavam a

aguardar os instrumentos de gestão territorial, questionando o

ponto de situação do Plano de Pormenor da Praia Formosa bem

como as Unidades de Execução previstas

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

Municipal, Pedro Calado, esclareceu que os mesmos estão em fase
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de execução e logo que finalizados serão submetidos a reunião de

Câmara.-

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

Silva Gouveia, da Coligação Confiança, e acerca do incêndio que

deflagrou no armazétr:, do Pingo Doce, questionou se havia

informação da origem do mesmo, elogiando a boa e pronta

prestação dos bombeiros no combate ao fogo

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

Municipal, Pedro Calado, disse ter estado no local acompanhando

a situação enaltecendo a rápida resposta e excelente atuação, quer

dos bombeiros, quer dos elementos da PSP, no combate e na

delimitação de perímetros de segurança, sendo que a informação

transmitida pela administração da empresa é de que o incêndio

terá tido origem na zona de escritórios, não existindo porém ainda

nenhum relatório oficial sobre as causas do incêndio.-----

------Intervindo novamente, o Senhor Vereador Miguel Silva

Gouveia, da Coligação Confiança, questionou o conteudo e âmbito

do Protocolo assinado com a Secretaria Regional da Agricultura,

tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Pedro Calado,

informado que iria ser enviada uma fotocópia do mesmo.-------------

------Usando agora da palavra e sobre uma questão relacionada

com os apoios ao arrendamento, abordado na reunião da semana

passada, a Senhora Vereadora Isabel Costa, da Coligação Funchal

Sempre à Frente, referiu que, à data de hoje, existem oitocentos e

trinta e cinco apoios ativos, sendo que destes, vinte e sete

Ata N." l5122
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aguardam a entrega de documentos e vinte e um estão em análise

inicial. "No início deste mês, foi efetuada uma ordem de pagamento

no valor de € 12I.922,1O (cento e vinte e um mil euros, novecentos

e vinte e dois euros e d.ez cêntimos) representando um acréscimo

de valor face ao mesmo período do ano anterior, no entanto, com

uma ligeira redução ao número de pessoas apoiada e que se

prende com questões processuais e jurídicas", sublinhou.------

-ORDEM DO DIA--

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

e pela sequência nela prevista:------

7 - DOCUMD/|ÍrTOS DE PR,,STAçÃO DE CONTAS DE 2O27: -

Foram presentes os Documentos de Prestação de Contas relativos

à gerência de um de janeiro a trinta e um de dezembro do ano dois

mil e vinte e um, que se encontram deÍìnidos no SNC-AP - Sistema

de Normalizaçâo Contabilística para as Administrações Fúblicas,

aprovado pelo Decreto-Lei número 19212015 de 11 de setembro,

que revogou o POCAL, exceto os pontos 2.9., 3.3. e 8.3.1.,

relativamente, ao controlo interno, às regras previsionais e às

modiÍìcações do orçamento, bem como os elencados na instrução

numero 1 de dois mil e dezanove do Tribunal de Contas, os quais

se dão aqui como reproduzidos, ficando, por fotocópia, arquivados

em pasta própria.--

---Os documentos indicam no saldo da gerência anterior o valor de

€ 10.600.824,16 (dez milhões, seiscentos mil, oitocentos e vinte e

quatro euros e dezasseis cêntimos). Em termos de execução
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orçamental as receitas totalizam o valor de € 1 T9I,27

(cento e dois milhões, trezentos e oitenta e um mil, cento e noventa

e um euros e vinte e sete cêntimos) e as despesas o valor de €

105.408,075,55 (cento e cinco milhões, quatrocentos e oito mil e

setenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos). Em Operações

de Tesouraria registou-se uma entrada de fundos no montante de

€, 856.712,02 (oitocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e doze

euros e dois cêntimos) e uma saída de fundos no montante de €

752.372,92 (setecentos e cinquenta e dois rnil, trezentos e setenta e

dois euros e noventa e dois cêntimos), resultando um saldo para a

gerência seguinte de operações de tesouraria de € 50I.896,67

(quinhentos e um mil, oitocentos e noventa e seis euros e sessenta

e sete cêntimos) e de execução orçamental de € 7.176.382,3I (sete

milhões, cento e setenta e seis rniI, trezentos e oitenta e dois euros

e trinta e um cêntimos), o que totalíza um saldo para a gerência

seguinte de € 7.678,278,98 (sete milhões, seiscentos e setenta e

oito mil, duzentos e setenta e oito euros e noventa e oito cêntimos).

A Demonstração dos Resultados apresenta um resultado líquido

negativo de € 40.806.382,3I (quarenta milhões, oitocentos e seis

mil, trezentos e oitenta e dois euros e trinta e um cêntimo). O

Balanço apresenta o valor de € 1.070.5L3.477,64 (mil e setenta

milhões, quinhentos e treze míI, quatrocentos e setenta e sete

euros e sessenta e quatro cêntimos) e um total de património

líquido de € 970.325.337,22 (novecentos e setenta milhões,

trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e sete euros e vinte
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e dois cêntimos)

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

Presidente, Cristina Pedra, referiu que os documentos de Prestação

de Contas de 2O2l encontram-se encerrados e foram

tempestivamente entregues à vereação para que os pudessem

analisar e colocar as questões que considerem pertinentes.----------

---Mais referiu a Senhora Vice-Presidente que:------

---"4 SROC, que efetuou a certificação legal de contas nos ultimos

anos procedeu, também, a emissão de certificação legal de contas

para o ano de 2021, que consta do processo. O atual executivo não

fez qualquer substituição da SROC que tinha sido contratada pelo

anterior executivo

---A data da tomada de posse da atual gestão camarária ocorreu a

20 de outubro de 2O2I, tendo sido deliberado em novembro

proceder à contratação de uma consultora internacional, credível,

idónea e especializada, externa à Autarquia, que Íizesse uma

análise às contas da CMF, com vista a efetuar um "Cut off' às

contas à data da tomada de posse, isto ê, apura as

responsabilidades Íïnanceiras e efetuar um levantamento de todas

as receitas e/ou gastos que se reportam ao período anterior a 20

de outubro de 2O2I. Este estudo faz parte integrante da

documentação entregue a toda a vereação.---------

---O atual executivo manteve as demonstrações económico-

financeiras da CMF a 20 de outubro de 2O2I, exatamente como as

encontrou, nomeadamente balancete, balanço e demonstração de
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resultados.---------

---Todavia, a empresa internacional contratada sistematizou e

formalizou um conjunto de responsabilidades que existiam desde

2OI3 ate 20 de outubro de 2O2l e que resultava num conjunto de

responsabilidades Íìnanceiras muito signiÍìcativas, que advinham

do facto de as anteriores gestões camarárias não terem

contabilizado, em parte e/ou no seu todo, faturas de fornecedores

que tinham arquivadas nos dossiers da CMF.-----

---Não foram contabilízadas parte significativa de largas dezenas de

faturas emitidas pela ARM à CMF, quer pelo serviço de

fornecimento de água tratada em alta, como pela inceneração de

resíduos sólidos urbanos, e que perfaz €18 573 670. Que, quer uns

como os outros fornecimentos constam de faturas, cujo originais

estão na posse da CMF e que eram: parte contabilizadas como

gastos e pagas, parte contabilizadas em provisões, e ainda outra

parte que se traduz no valor acima descrito ignorado, isto é, sem

qualquer registo contabilístico, tendo-se constatado que as faturas

não foram devolvidas e estão (e sempre estiveram) na CMF

---A especíalízaçâo de juros e custas decorrentes das dívidas à

ARM são, respetivamente, de € 7 482 052 e € 48O 4O0.------

---Relativamente às faturas emitidas, desde 2OI9 a 2027, pela

Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações

Climáticas, nunca foram contabilizadas pelo anterior executivo,

nem em gastos nem em provisões, perfazendo € 1 53I 778.

---Os valores das faturas da ARM provisionados nunca tiveram (e

AtaN.'15122
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não têm) cabimento, nem compromÍsso.------

---Os valores não lançados contabilisticamente, quer da ARM,

como da Taxa de Recursos Hídricos, nunca tiveram (e não têm)

qualquer cabimento, nem compromisso.------

---Face à constatação da realidade acima referida, identiÍïcada pela

empresa internacional, mas também corroborada na íntegra pela

SROC, o atual executivo decidiu proceder à contabiLização e

provisão de todas as faturas e gastos, na contabilidade até 31 de

dezembro de 2021. Desta forma, as demonstrações financeiras

eue, a 20 de outubro de 2021, foram deixadas pelo anterior

executivo, mostravam a seguinte realidade: Resultado Líquido do

Exercício negativo de € 8 O9O 746 e Património Líquido de €
996 765 r20.------

---A realidade , a 31 de dezembro de 2021, traduz-se

respetivamente em: Resultado Líquido do Exercício negativo de €

40 806 382 e Património Líquido de € g7O 325 337.------

---Se compararmos o ano de 2O2I com o seu homólogo, o prejuízo

aumentou em cerca de 34 milhões de euros e o património do

Município diminuiu em cerca de 36 milhões de euros.

---Mais foi explicado pela Vice-Presidente Cristina Pedra que, até à

presente data, e de acordo com o cadastro da CMF na Autoridade

Tributária, a CMF tem 214 processos de execução fiscal intentados

pela ARM. Destes 2I4 processos, já existiu sentença ou acórdão

transitado em julgado, desfavoráveis à CMF, que representam 94

decisões definitivas equivalentes a 22 mílhões de euros.----

Ata N." l5l22
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---Relativamente à ação principal (Processo n" 303/ 17.5 BEFUN)

que a CMF intentou contra a ARM, continua a correr os seus

termos no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, não tendo

existido até à presente data, qualquer decisão judicial.-

---Mais informou que, até este dia, o atual executivo camarário não

desistiu desta ação, nem de qualquer outra, não deixando de

manifestar a apreensão pelas contingências e elevada litigância

contra a CMF que, para além dos processos de execução fiscal,

contam com um total de 135 ações intentadas contra a CMF e que

correm termos nos tribunais"

--- - Colocados à votação, a Câmara deliberou aprovar, por maioria,

com votos contra da Coligação Confiança, e submeter à apreciação

e votação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na

alínea i) do numero um do artigo trinta e três e alínea l) do numero

dois do artigo vinte e cinco do Regime Jurídico das Autarquias

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

de doze de setembro

------Declaração de Voto da Coligação Confiança.' "Estas contas

de 2021 encerram um golpe contabilístico, tendo o atual executivo

utilizado para o efeito os diferendos judiciais existentes entre a

CMF e o Governo Regional, sem esquecer as responsabilidades

diretas dos atuais gestores municipais. Recorde-se que a CMF

intentou em 2014 um processo judicial contra empresas integradas

na atual ARM de impugnação dos tarifários das águas e dos

resíduos, que o Governo Regional pretendia aumentar em mais de

Ata N.' 15/22
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22o/o. Nos argumentos do município consta, entre outros vícios

legais, a premissa de que o aumento tarifário para financiar os

investimentos da ARM não pode ser imputado ao Funchal uma vez

que os investimentos na gestão das redes de água e recolha de

resíduos da cidade são efetuados pela própria Câmara. Mais se

recorde que, da faturação emitida pela ARM à Câmara Municipal

do Funchal, após aumento de tarifário, a autarquia apenas cobra

aos seLls consumidores e paga à ARM o montante que apura sem

ter em consideração os aumentos tarifários, o que vem desmentir

as afirmações do atual executivo que a CMF nunca pagou. Nos

exercícios atê 2021, a autarquia considerou como provável encargo

futuro desta litigância, 4Oo/o dos encargos decorrentes do aumento

de tarifário, inscrevendo nas contas as provisões correspondentes,

baseadas nas informações dos advogados do processo. Acresce-se

ao facto de que estas contas foram sempre certiÍïcadas pelo ROC e

visadas pelo Tribunal de Contas. Em 2022 o executivo decidiu

mudar o critério. O golpe contabilístico, politicamente orientado

para avolumar prejuízos em ano de corte de gestão da Confiança

para a gestão PSD/CDS, fica exposto quando é o próprio Revisor

Oficial de Contas que reconhece na Certificação Legal de Contas a

alteraçáo dos critérios da NCP 15, referente a Provisões, Passivos

Contingentes e Ativos Contingentes por decisão exclusiva do atual

executivo. A mesma CLC refere que nos litígios com a ARM "foi

considerado como provável encargo futuro e registada a inerente

provisão para a totalidade do aumento de tarifário, adicionada dos

AtaN." l5l22
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respetivos juros e encargos", o que na prática conÍïgura uma

desistência implícita de todos os processos em contencioso em

prejuizo dos funchalenses e uma confirmação das mentiras

proferidas pelo atual presidente sobre a existência de acordos com

a ARM e eventuais poupanças em juros aplicadas em investimento.

No que diz respeito à Taxa de Recursos Hídricos, a CLC desvenda a

existência de mais uma decisão política a resolver um diferendo em

prejuizo dos funchalenses referindo que "ficou resolvida em 2022,

tendo a SRAAC anulado a faturação anterior e emitido faturas

relativas à taxa de 2O2O e 2O2I', o que demonstra que as faturas

não aceites pela CMF aquando da gestão da Confiança estavam

efetivamente ilegais. O documento de prestação de contas qLre

deveria ser sério, factual e rigoroso, assume-se como uma obra de

ficção quando inicia com 10 páginas de desinformação

politicamente orientada e propaganda pouco barata, paga com o

dinheiro de todos os funchalenses. De resto, no essencial da

análise das contas, constatamos que 2021 foi um ano fortemente

condicionado pelas consequências económicas da pandemia, onde

os resultados seriam naturalmente negativos não só pela redução

de receitas decorrentes do esfriar da atividade económica e das

isenções concedidas, mas também pelo esforço efetuado pela CMF

no apoio prestado a famílias, associações e empresas. Ainda assim,

e por detrás da encenação política deste executivo municipal, o

relatório da prestação de contas mostra factualmente, a 31 de

dezembro de 2O21, a redução da dívida em 700 mil euros, a dívida

Ata N." 15/22
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relevante de 25 Milhões de Euros, o cumprimento do equilíbrio

orçamental em 1,6 M€, a inexistência de quaisquer pagamentos em

atraso a fornecedores e uma capacidade de endividamento superior

a 80 milhões de euros, que atesta a boa gestão da

Confiança. Assim, o sentido de voto da ConÍïança a estas contas é

contra, porque as mesmas encerram opções políticas com reflexos

contabilísticos danosos para a cidade do Funchal e para os

funchalenses"

2 - OBRAS PÚBLICAS .E TÂIFRÁ.ESTRUTTIRAS:---------

Concurso Pítblico com Prtblicídade Internacionq.l para.

Execução da Dmpreítada de "Recuperação e Ampliação da

ETAR do Funchal 2o Fase tstacão de batannento

Primârto" - Relatôfio íirnal: - Em presença do respetivo processo

a Câmara deliberou, por unanimidade, com os votos contra da

Coligação Confiança, e com base no relatório final aprovado pelo

juri do procedimento, não haver lugar a adjudicação, extinguindo-

se o procedimento, em consequência de todas as propostas terem

sido excluídas e, consequentemente, determina-se a revogação da

decisão de contratar, conforme estabelecido no artigo 80, n." 1 do

CCP

3 - COÀrrRATAçÃO DE E,MPRÉSTTMO:

Contratação de emprêstimo de mêdio4ongo prazo para

a comparticipação do Município em obra cqfino;nciada -
ssR.ecupero,ção e Amplia.ção da ETAR do Funchal: Conclusão

da 7o Fq.se e 2o Fa,se (tratamento primãrtoY - Aatofizaçãto

Ata N." l5l22
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Dara Abertura de Procedimento - A Câmara deliberou, Por

maioria, com os votos contra da Coligação ConÍiança, aprovar a

proposta de deliberaçáo, que abaixo se transcreve, subscrita pela

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Cristina Pedra:-----------

---"Considerando que: 1. De acordo com a situação Íìnanceira do

Município do Funchal, é possível constatar que, a dívida total,

calculada de acordo com o disposto no n.o 2 do artigo 52." da Leí

n." 7312013, de 3 de setembro, na sua redação atual, perfaz o

valor de € 28.806.993 à data de 31 .I2.2O21 (Anexo II). 2. A dívida

total encontra-se abaixo do limite fixado pelo n." 1 do artigo 52." da

Lei n." 7312013, de 3 de setembro, na sua redação atual, lme-vez

que a média da receita corrente líquida cobrada nos três ultimos

exercícios é de € 72.374.808 (Anexo I). 3. Por força do disposto no

n.o 11 do artigo 51." da Lei n.o 7312013, de 3 de setembro

qualquer empréstimo a celebrar não poderá ter amortizações

anuais inferiores a 8Oo/o das amortizações médias. 4. Em 30 de

dezembro de 2O21 foi aprovado em Reunião de Câmara a abertura

de um concurso publico internacional designado: Recuperação e

Ampliação da ETAR do Funchal - 2" fase - Estação de Tratamento

Primário, que culminou na revogação da decisão de contratar, em

virtude de todas as propostas apresentadas terem sido muito

superiores ao valor base inicialmente proposto. Assim, constatou-

se que o valor base inicial no montante de € 12.380.953 euros

(valores sempre sem IVA) da obra em causa, está desatualizado

face à alteração muito significativa das condições de mercado, quer
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por consequências dos efeitos pandémicos, mas essencialmente

pelos efeitos da Guerra na Europa, mais concretamente na

Ucrânia, que potencia uma escalada de preços que se tem

verificado no mercado. Segundo a publicação do último relatório

oficial do Instituto Nacional de Estatística - INE, referente ao Índice

de Custos de Construção de Habitação Nova, em fevereiro de 2022,

estima-se que os custos de construção de habitação nova tenham

aumentado muito signiÍìcativamente em termos homólogos, mais

I,2 pontos percentuais (p.p.) que o observado no mês anterior,

traduzindo aceleração da variação dos preços em ambas as

componentes. O preço dos materiais e o custo da mão de obra

apresentaram aumentos muito signiÍïcativos, nomeadamente nas

matérias primas que contribuem para esta obra como sejam o aço,

ferro petróleo e seus derivados. 5. Desta forma, tendo em conta a

escalada de preços e tendo em conta os valores apresentados nas

propostas do anterior procedimento citado, que foram muito

superiores ao valor base, sendo a mais signiÍïcativa no montante

de L9.834.418,05 Euros elevando-se a diferença do valor inicial

para mais 7.453.465,05 Euros, é necessário o aumento do preço

base para que se inicie o novo procedimento concursal. 6. Com

uma proposta de valor base para a obra, muito próximo dos

20Mi1hões de euros, o procedimento concursal terá de ocorrer o

mais urgente possível, considerando-se a importância da mesma

infraestrutura para a cidade e concelho do Funchal, que implica

que o Município terá de recorrer a um Íìnanciamento bancário,
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para fazer face a este aumento exposto no ponto anterior.T. De

referir que para financiar a mesma obra, em 30 de março de 2022

foi contratualizado um empréstimo de médio e longo prazo atê

3Milhões de euros que se encontra na fase de fiscalizaçâo prévia do

Tribunal de Contas. 8. De salientar que todos os pressupostos para

a empreitada, se mantêm inalterados face ao aprovado

inicialmente, como sejam, o modelo proposto e o prazo de

construção, sendo que, apenas se alterou o preço estimado para a

construção. Assim, solicita-se autorização para abertura de

procedimento para contratação de empréstimo de médio e longo

prazo para aplicação na obra coÍìnanciada do Município do

Funchal "Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal:

Conclusão da 1' Fase e 2" Fase (tratamento primário)" até um

montante de SMilhões de euros. De forma a permitir aos serviços

financeiros da autarquia a análise das condições apresentadas, e a

emissão de relatório final contendo a menção dos termos e

condições da proposta economicamente mais vantajosa para o

município, serve de base para a elaboração da proposta a submeter

à Assembleia Municipal o seguinte: 1. Montante már<imo do

empréstimo a contratar: até €8.OOO.OOOTOO (oito milhões de

euros), para aplicar na obra acima identiÍïcada. 2. Ptazo do

empréstimo: 20 (vinte) anos. Com período de carência ou prazo de

utilização de 24 meses, a contar da data da perfeição do contrato,

que ocorrerá com o visto do Tribunal de Contas (TdC). 3. Taxa de

Juro: Taxa variável, indexada à Euribor a 12 meses. Caso a
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"EURIBOR" assuma valor negativo, assume-se que esta terá valor

zero, para efeitos de cálculo da taxa de juro. Os juros vencem

semestralmente e serão calculados dia a dia e numa base anual de

360 dias, desde a data de cada utilizaçâo à data do respetivo

reembolso. 4. Modo de Amortização: O empréstimo deverá ser

reembolsado em prestações semestrais, postecipadas e sucessivas

constantes de capital acrescidas de juros, ocorrendo o vencimento

da primeira prestação de capital, 24 meses após a 1." utilização do

capital. Durante o período de carência ou de utilização do capital,

serão cobrados juros em prestações semestrais a contar da data da

1." utilização, sobre os montantes de capital utilizados.5.

Comissões, taxas e outros custos bancários: Não há lugar a

cobrança de quaisquer comissões, incluindo de abertura e de

estudo, taxas e outros custos bancários durante o período do

contrato. 6. Garantias: Não serão prestadas garantias para além

das receitas municipais que não se encontram legalmente

consignadas. T.Contrato: Nos termos da lei, o recurso a

financiamento bancário de médio e longo prazo, assim como os

respetivos contratos de empréstimo, estão sujeitos à aprovação dos

órgãos de decisão competentes do Município, bem como a Visto

Prévio do Tribunal de Contas. 8. Pedidos de Esclarecimento: A

entidade bancária poderá solicitar esclarecimentos ao município

durante o período de consulta, devendo para o efeito, recorrer ao

endereço de correio eletrónico def@cm-funchal.pt. 9. Critério de

Adjudicação: O da mais baixa margem (spread) da instituição

Ata N.' l5122
Reunião da CMF realizada em 13104

Página 16 de23

Formato A4



2 1 ABR.

CÂmann Mulrrctp4L
REUNIÃO

O PRESIDENTEMUNICíPIO DO FUNCHAL

financeira considerada à milésima. Não é aceite a cobrança de

quaisquer comissões, taxas e outros custos bancários, como

referido no ponto 5. 9.1 Havendo ainda assim duas ou mais

propostas de igual preço ponderado será adjudicada a proposta do

concorrente, que na sequência de sorteio por bolas numeradas

retirar a bola numerada com o número 1 (um). O sorteio será

efetuado nos termos que se seguem: al A data e hora do ato

publico do sorteio das propostas, ê comunicada a todos os

concorrentes por escrito com uma antecedência mínima de 3 dias;

bf Ao ato publico do sorteio, pode assistir qualquer interessado,

apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus

representantes, devidamente credenciados; cl O juri numera as

bolas de acordo com o número de propostas empatadas. d) As

bolas são inseridas num saco opaco. ef As bolas serão depois

retiradas ern 2 fases. 1." Fase: - Determinar-se-á a seriação dos

concorrentes para efeito de estabelecer a ordenação para efeitos de

retirar as bolas na 2 fase. A ordenação corresponde ao número da

bola. 0 As bolas são novamente introduzidas no saco. 2.' Fase: -

Nesta segunda fase, cada um dos concorrentes pela ordem já

determinada na primeira fase retira uma bola. gf A ordenação das

propostas objeto do sorteio, corresponderá aos números das bolas

de cada concorrente. hf Será feita uma ata do sorteio, a assinar por

todos os concorrentes presentes e pelos membros do Juri. Havendo

recusa de assinatura far-se-á menção na ata. 10. Proposta: A

proposta a apresentar deverá incluir uma previsão/simulação do
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plano de pagamentos até o final do contrato. Atendendo a que a

taxa de juro será definida no momento da 1" utíIízaçâo, a

simulação do plano de pagamentos deverá ser apresentada tendo

por referência o dia 01 de janeiro de 2023 como data da primeira

utilização (data meramente indicativa, mas previsível de

desembolso do capital em 25o/o a cada seis meses, a cada seis

meses durante os 24 meses do período de carência ou utilização).

Não são permitidas propostas variantes. Só serão admitidas

propostas que apresentem a possibilidade de utilização da

totalidade do financiamento solicitado. Deve a proposta cumprir

com todas as condições mencionadas nas peças do procedimento.

11. Modo de apresentação da Proposta: as propostas deverão ser

entregues pessoalmente ou enviadas por correio, por registo, em

carta fechada, com aposição externa no envelope de "Proposta de

empréstimo MLP", sendo que a sua receção terá de ocorrer até às

17 horas do dia 09 de maio de 2022 nos serviços administrativos

da Divisáo da Loja do Munícipe, sendo listadas e ordenadas de

acordo com respetiva apresentação. As propostas seráo abertas às

llhOO do primeiro dia util seguinte à apresentação de propostas

no Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial, no ediÍïcio

sede da Câmara, 2." andar. 12. Ptazo de manutenção da

proposta: l2O dias; lS.Instituições a consultar: Propõe-se que

sejam consultadas as seguintes instituições financeiras:

Millennium BCP; Novo Banco; BPI Banco Português de

Investimento; Caixa Geral de Depósitos; Caixa Económica
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Montepio Geral; Banco Santander Totta; Crédito Agrícola.

Bankinter .Portugal. L4. Júri de abertura e análise das

propostas. Propõe-se que o juri de abertura e análise das

propostas apresentadas seja composto por: Leonel Fernandes

Mendonça (Presidente); Manuel Sousa Ferreira (Vogal efetivo);

António Pereira Neto (Vogal efetivo); Suplentes: Ricardina Ângela

Capontes de Sousa (Vogal suplente); Jorge Filipe Góis Garanito

(Vogal suplente)

------Declaracão de Voto da Co liaacão Cotlfiatrca "Sendo este o

segundo empréstimo que a CMF pretende contrair para a obra da

ETAR, o voto contra da Confiança a esta proposta assenta em três

razões, uma. de natureza técnica e outras duas de caríz político. A

primeira díz respeito ao facto deste novo empréstimo voltar a

pretender financiar a conclusão da 1' fase da Recuperação e

Ampliação da ETAR do Funchal quando os concursos dos dois

lotes desta primeira fase iâ foram lançados, sendo que a
empreitada do lote I já está concluída e a do lote II encontra-se em

curso. Assim sendo, é ilegal utilízar empréstimos para Íìnanciar

obras concluídas ou que estáo em curso com financiamento

assegurado. O segundo motivo reflete o facto de que a
desadequação de preços para este projeto é uma consequência não

só das prorrogações em fase de procedimento concursal, mas

principalmente dos permanentes boicotes ao bom andamento do

processo por parte do PSD, que além de o ter deixado Íïcar na

gaveta durante 20 anos na CMF, não poupou esforços para o
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atrasar com decisões do Governo Regional. Finalmente, a terceira

razâo remete para o facto deste projeto, iniciado pela ConÍïança, ter

Íïnanciamento do POSEUR e existir um compromisso do Governo

Regional em assumir a responsabilidade financeira que seria

exigida a CMF, desde que a 2 fase da ETAR, com o tratamento

primário, se desenvolvesse no vale do Lazareto pelo que não

haveria motivos para recorrer a empréstimos, desde que o Governo

Regional cumpra a sua promessa".

4 - PLANOS MUMCIPAIS:--------

Plano de Acão para a Eneroia Sustentâael e Clima

(PAESC-FUNCHALI: - Em presença do respetivo documento, a

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Ação para-

a Energia Sustentável e Clima, a submeter à Assembleia

Municipal.----------

---(O referido documento Íïcará, por fotocópia, como Anexo (A) à

presente ata)

5 - ARBAMSJIIO:--

------Fundação Cecília Zino - Subscrita pelo Senhor Vereador

Joáo Rodrigues, da Coligação Funchal Sempre à Frente, foi

aprovado, pof maioria, com abstenção da Coligação Confiança, a

Proposta de Deliberação, que abaixo se transcreve

---"Considerando que: a) A requerente Fundação Cecília Zino, na

qualidade de proprietária de um prédio urbano com 2IOO.rrr2

situado na Rua João Paulo II, freguesia de São Martinho,

apresenta o Projeto de Arquitetura para a execução de um edifício
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destinado a casa de acolhimento com a capacidade de 14 crianças

e jovens. b) O prédio objeto de intervenção está inserido em área de

média densidade, cujo as regras e capacidade ediÍicatória estão

definidas no Artígo 42. e do Regulamento do Plano Diretor da

Cidade do Funchal; c) A volumetria proposta para o edificio a

executar é constituída por uma altura da fachada de 9,80m, que

face ao disposto no número quatro do Artigo 42.e do RPDMF,

admite que podem ser ultrapassados até à altura de

correspondente a 3 pisos, caso a Câmara Municipal, considere

mediante deliberação expressa fundamentada nesse sentido, que a

volumetria resultante não apresenta inconvenientes para a

inserção urbanística e integração na volumetria ediÍicada; d) O

edificio é constituído por três pisos, mas apenas um deles

totalmente desafogado. Possui o parecer favorável da Secretaria

Regional de Inclusão Social e Cidadania. Dotado de acesso

rodoviário e áreas de estacionamento privado no interior da parcela

e não constituindo desta forma uma sobrecarga para as

infraestruturas da zona; e) O projeto proposto cumpre com as

regras e parâmetros urbanísticos previstos para o local pelo Artigo

42.e do RPDMF e observa as normas legais e regulamentares em

vigor; f) Face ao exposto e de acordo com o estabelecido no número

quatro do Artigo 42. e do Regulamento do Plano Diretor Municipal

do Funchal, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo

da supracitada norma, declarar que a volumetria resultante do

edificio proposto pela Fundação Cecília Zino, no prédio situado à
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Rua João Paulo II - São Martinho, não apresenta inconvenientes

para a inserção urbanística e integração na envolvente edificada".--

------Declaração de Voto da Coligação Confíança: "lJma vez q.ue

nas "Áreas de Média Densidade" como aquela onde o prédio se

implanta, o PDM prevê que a altura total máxima de qualquer das

fachadas seja de 9 metros e o número máximo de 2 pisos

totalmente desafogados acima do solo e o projeto apresenta uma

proposta para 3 pisos com 9,80 de fachada, a Confiança partilha

das duvidas levantadas pelos técnicos da CMF sobre este

licenciamento. O PDM ainda prevê que para esses valores serem

ultrapassados, a presente proposta de deliberação deva conter de

forma expressa e fundamentada, "que a volumetria resultante não

apresenta inconvenientes para a inserção urbanística e integração

na envolvente edificada", o que não se consegue aferir com os

elementos consultados. Por esse motivo e pelo facto deste projeto

se destinar a uma casa de acolhimento para 14 crianças e jovens e

constituir ÌÌma enorme valorízaçâo em termos sociais, os

vereadores da Confiança optam pela abstenção ,t

6 - AC,IDEI{'TE Ì{A vIA pÚnuCeÃttnanwwzeçÃO: - Na presença

do pedido de indemnização solicitado por Alexandrina Martinha

Gramilho Gonçalves Pontes (proc." 1821812022), pelos danos

causados na viatura VW Golf (49-O5-RO), provocados por uma

deformação do pavimento, a Câmara deliberoÌt, por unanimidade,

deferir o pagamento de € 233,75 (duzentos e trinta e três euros e

setenta e cinco cêntimos), de acordo com a informação da Divisão
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de Gestão de Frota (ref' 4OV lDlB_lDGFl2O22 -1202218518).--------

7 - PAGAMEIffiOS DE DÍVIDAS EM PR.ES"ÁçÕES: - Perante o

requerimento de Sandra Marisa Freitas Camacho (proc."

280512022), solicitando o pagamento em vinte e quatro (24Ì'

prestações mensais, da dívida de € 3.307,22 (três mil trezentos e

sete euros e vinte e dois cêntimos), referente a taxas de publicidade

e ocupação da via publica, a Câmara, em função da informaçáo da

Divisão de Contabilidade e Finanças (datada de 2o22lo3l29l,

deliberou, por unanimidade, deferir

------Perante o requerimento da empresa "Magnificent Hill, Lda",

(proc"2994812021) solicitando o pagamento em seis (6) prestações

mensais, da dívida de € 8.243,41 (oito mil duzentos e quarenta e

três euros e quarenta e um cêntimos), referente a taxas de

publicidade e ocupação da via publica, a Câmara, em função da

informação da Divisão de Contabilidade e Finanças (datada de

2022 I Og / 3Ol, deliberou, por unanimidade, deferir.--------

ENCE,RRAME/|ííITO: - 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, eJ/\--
Chefe de Divisão - Loja do Munícipe, na qualidade de Secretária, a

redigi e subscrevo.--------

!t'

('
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