
Ata N.º 18/22                                                                                                           Página 1 de 14   

Reunião da CMF realizada em 05/05 

                                                                                                                                               

----------------------------ATA NÚMERO 18/2022------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM CINCO DE MAIO DO ANO DOIS MIL E VINTE 

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

----------Aos cinco dias do mês de maio 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, Rúben Dinarte Silva Abreu, Isabel Cristina Pereira da 

Costa Rodrigues, João José Nascimento Rodrigues, Vitor Hugo 

Rodrigues de Jesus, 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.------------------------------------------------- 

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

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Ao iniciar este período, o Senhor 

Vereador Miguel Silva Gouveia, da Coligação Confiança, entregou 

um requerimento a solicitar apoio de transporte para uma 

iniciativa da equipa de Apoio Domiciliário, constituída por 

diferentes técnicos de saúde, da Casa de Saúde São João de Deus 

e do Centro de Saúde de Santo António, para deslocação, no 

próximo dia 11 de maio, de doentes, familiares e equipa técnica, a 

um convívio que se realizará na Quinta do Lago, no Santo da 

Serra, com cerca de vinte participantes.----------------------------------

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

Coligação Confiança, questionou se seria possível ter acessos mais 

abrangentes à Plataforma Geofunchal, no Gabinete da Oposição, 

de forma a poderem ter mais informação, ao que o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Pedro Calado, referiu que se não 

houver nenhum inconveniente e se estiverem salvaguardados os 

parâmetros de segurança, não haverá problema em facultar mais 

acessos.------------------------------------------------------------------------ 

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

Gouveia, da Coligação Confiança, disse ter verificado que existiu 

uma adjudicação no valor de cem mil euros à ACIN, para um 

sistema de gestão documental e existindo um software que foi 

adquirido para o efeito, questionou se este novo software será 

complementar ou para substituição do existente.----------------------

------Relativamente a esta questão, o Senhor Presidente da Câmara 
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Municipal, Pedro Calado, esclareceu que o sistema de gestão 

documental atual não estava a responder às necessidades dos 

serviços e foi demonstrado por muitos funcionários que não se 

encontravam satisfeitos com o programa, pelo que foi efetuada 

uma consulta e formação num novo sistema de gestão documental  

e com grande aceitação e satisfação pelo que foi dado início ao 

procedimento de contratação, sendo que a informação será toda 

migrada do atual para o novo sistema, o iDOK, mantendo-se o 

atual apenas para consulta por motivos de histórico da 

documentação.---------------------------------------------------------------- 

------Intervindo ainda sobre esta questão, o Senhor Vereador 

Miguel Silva Gouveia, da Coligação Confiança, questionou se o 

sistema de gestão urbanística estará integrado neste novo sistema, 

ao que o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Pedro Calado, 

informou que relativamente ao novo programa de gestão 

urbanística, o mesmo não está a funcionar em pleno e não está a 

dar resposta às solicitações atuais ao nível do urbanismo, tendo o 

Senhor Vereador João Rodrigues, da Coligação Funchal Sempre à 

Frente, acrescentado que este novo sistema de gestão urbanística 

só está a funcionar para os pedidos online mas apresenta vários 

problemas entre os quais os pagamentos dos pedidos e terá que ser 

melhorado a muitos níveis, referindo ainda que têm sido feitos 

inúmeros contactos no sentido de melhorar a aplicação e resolver 

algumas situações pendentes, no entanto, está a ser equacionado 

uma solução para esta questão, uma vez que a própria empresa 
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não está a conseguir resolver os problemas e o programa, neste 

momento, não é eficiente nem funcional e a informação que recebi 

foi de que o Departamento de Informática deveria ter tido outra 

análise às funcionalidades do programa.---------------------------------

------Intervindo sobre a matéria, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Pedro Calado, reforçou ainda que o sistema de gestão 

urbanística continuará à parte do outro sistema de gestão 

documental e terá que ser substancialmente melhorado ou 

substituído.-------------------------------------------------------------------

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

Silva Gouveia, da Coligação Confiança, questionou o ponto de 

situação do pagamento das bolsas de estudo e se já foram 

contemplados os alunos matriculados em cursos técnicos 

superiores e mestrados não integrados, ao que a Senhora 

Vereadora Isabel Costa, da Coligação Funchal Sempre à Frente, 

referiu que o processo já estava concluído e regularizado tendo sido 

já autorizado o cabimento e que já inclui os alunos dos cursos 

técnicos superiores e mestrados.------------------------------------------

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

Gouveia, da Coligação Confiança, solicitou que fosse fornecida 

mais informação acerca deste processo, tendo a Senhora Vice-

Presidente, Cristina Pedra, informado que, relativamente ao ano 

anterior e com a alteração ao regulamento foram apoiados 

sensivelmente mais quatrocentos alunos, sendo no total dois mil 

quatrocentos e quarenta (2440) alunos apoiados, tendo a Senhora 
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Vereadora Isabel Costa, da Coligação Funchal Sempre à Frente,  

referido que iria fazer chegar informação mais detalhada sobre o 

processo.-----------------------------------------------------------------------

------Prosseguindo na sua intervenção, o Senhor Vereador Miguel 

Silva Gouveia, da Coligação Confiança, questionou acerca dos 

acordos de execução com as Juntas de Freguesia e se os valores 

das transferências haviam sido alterados ou se se mantinham, ao 

que o Senhor Vereador Bruno Pereira, da Coligação Funchal 

Sempre à Frente, referiu que não houve qualquer alteração, 

mantendo-se em vigor os acordos de execução e os contratos 

administrativos existentes que  irão manter-se até ao próximo ano, 

sendo necessário comunicar, em junho, à DGAL, o processo de 

descentralização, sendo que as Juntas de Freguesia já receberam a 

proposta da Câmara, com os valores para o próximo ano e durante 

o mês de junho serão presentes à Assembleia Municipal após 

submissão à reunião de Câmara.------------------------------------------

------Intervindo, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Pedro 

Calado, realçou que nas propostas elaboradas não existiram 

quaisquer reduções nos montantes, sendo 1,4 milhões para as 

despesas correntes e 300 mil para as despesas de capital, 

perfazendo 1,7 milhões de euros.------------------------------------------

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

da Coligação Confiança, e relativamente à segurança da cidade, 

mais especificamente na Zona Velha, bem como as questões 

relacionadas com os horários de funcionamento de alguns 
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estabelecimentos e porque há alguns meses foi falado das equipas 

multidisciplinares que têm trabalhado com os sem abrigo, 

questionou sobre os efeitos práticos deste trabalho bem como das 

alterações anunciadas aos horários de funcionamento.--------------- 

------Relativamente à segurança, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Pedro Calado, referiu: “Tem-se assistido a um número 

elevado de incidentes, principalmente com toxicodependentes e 

alcoólicos e nos mais jovens com consumo de substâncias 

psicoativas, sendo que o trabalho com os sem abrigo é feito à parte 

e o que tem sido realizado é um trabalho de sensibilização, em 

união com outras entidades para mostrar que existem alternativas 

para pernoitar sem ser nas ruas da cidade. Já foram retiradas 

cerca de quinze pessoas da rua, embora seja um ciclo vicioso e a 

Câmara tem estado permanentemente nas ruas da cidade, quer 

com sensibilização, quer através da limpeza e desinfeção das ruas, 

de forma a evitar a pernoita de forma abandonada na rua, pondo 

em causa a segurança dos munícipes e a deles. Referiu ainda que 

existe um projeto para uma casa na Luís de Camões que irá 

acolher já em junho, quatro sem abrigo, numa primeira fase, 

pretendendo alargar o mesmo no futuro, sendo que para além 

deste acolhimento, pretende-se criar programas de trabalho na 

Câmara, entre 18 e 24 meses e depois de findo este período criar 

parcerias com entidades privadas de forma a reintegrá-los no 

mercado de trabalho. Quanto às drogas, a Câmara está a trabalhar 

junto de várias entidades, entre as quais a Casa de Saúde São 
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João de Deus e a PSP que tem evitado algumas situações mais 

complicadas. Quanto ao ruído, é uma questão preocupante, 

principalmente quando se pretende repovoar o centro da cidade, 

nomeadamente a Zona Velha da Cidade e não se pode nem se quer 

transformar esta zona em espaço de diversão noturna e lazer onde 

funcionam espaços que não têm condições como discotecas e cujas 

licenças foram atribuídas com base num regulamento existente 

que não é o ideal, sublinhando a diferença entre os horários da 

restauração e os dos bares, estando a ser estudada a melhor forma 

de conciliar estas situações. Relativamente ao trabalho com os sem 

abrigo e o combate à insegurança é para continuar e foi algo que 

foi descurado nos últimos anos e que agora se vê o reflexo”.---------  

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

Coligação Confiança, questionou acerca das equipas 

multidisciplinares da ação social e quantas pessoas estão afetas, 

ao que o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Pedro Calado, 

referiu que mantêm-se as equipas e pretende-se reforçar as 

mesmas através de programas de formação, notando-se sim, uma 

maior envolvência das equipas do Departamento de Ambiente, que 

têm estado frequentemente a efetuar trabalhos de limpeza e 

desinfeção dos locais, com maior incidência no Jardim Municipal, 

Rua do Aljube e envolvência do Mercado.--------------------------------

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

Coligação Confiança, questionou o ponto de situação da devolução 

à Câmara Municipal de um prédio, na Rua da Alegria, onde 
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funcionava a sede de uma Associação e que por falta de recursos 

humanos deixou de funcionar.---------------------------------------------

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

Municipal, Pedro Calado, informou que iria averiguar junto dos 

serviços a situação.----------------------------------------------------------

------Usando da palavra, o Senhor Vereador Vítor Jesus, da 

Coligação Confiança, fez referência à notícia que voltou a ser 

veiculada esta semana, sobre uma mancha no mar, junto ao Clube 

Naval, questionando, a este propósito, se existe um procedimento 

de análises para verificação da origem destas manchas e se 

existem sítios críticos de descargas nas redes, e uma vez que os 

hotéis estão em funcionamento pleno, se existe algum sistema de 

alerta no que concerne às estações elevatórias e às descargas das 

mesmas, tendo em conta que se continuam a despejar óleos 

alimentares que depois prejudicam o funcionamento das boias das 

estações.-----------------------------------------------------------------------

------Relativamente a esta situação, a Senhora Vereadora Nádia 

Coelho, da Coligação Funchal Sempre à Frente, disse que, 

infelizmente são situações recorrentes, referindo que existem três 

locais de recolha de análises naquela zona, entre as quais, Doca do  

Cavacas e Gorgulho. Esclareceu ainda, que ao nível da fiscalização 

das estações elevatórias, iniciou-se uma campanha em março e 

está agendada nova ronda agora para maio, principalmente na 

zona hoteleira e às respetivas estações elevatórias o que levará a 

que as incidências sejam, em princípio menores, tendo o Senhor 
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Vereador Bruno Pereira, da Coligação Funchal Sempre à Frente, 

acrescentado que a fiscalização é de vital importância para 

diminuir estas situações bem como a educação e responsabilidade 

ambiental.---------------------------------------------------------------------

------Retomando a palavra, o Senhor Vereador Vítor Jesus, da 

Coligação Confiança, e a este respeito, referiu que aquando dos 

licenciamentos urbanísticos, são muito importantes as 

especialidades de águas e esgotos para evitar as situações de 

despejos de óleos variados na rede, nomeadamente ao nível da 

restauração e oficinas.-------------------------------------------------------  

------Usando agora da palavra e a propósito da realização de um 

evento internacional “Golden Age Gym Festival 2022 – Funchal”, 

da Federação Portuguesa de Ginástica, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Pedro Calado, questionou o Senhor Vereador 

Miguel Silva Gouveia se, no executivo anterior, havia sido 

assumido algum compromisso financeiro para a realização deste 

evento, ao que o Senhor Vereador Miguel Silva Gouveia, da 

Coligação Confiança, respondeu ter existido uma carta de conforto 

e um apoio financeiro aprovado no valor de € 15.000,00 (quinze mil 

euros), destinado à comparticipação dos elevados custos 

organizacionais do evento e que foi deliberado, em reunião de 

Câmara, a dois de setembro de dois mil e vinte e um, não tendo 

sido assumido mais nenhum outro compromisso para além do 

deliberado, aliás à semelhança do que acontecia com outros 

eventos que se realizaram na cidade do Funchal. ---------------------- 
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--------------------------------ORDEM DO DIA------------------------------

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

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

1 – 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: - A Câmara deliberou, 

por maioria, com os votos contra da Coligação Confiança, aprovar a 

prorrogação do prazo para apresentação das propostas para o 

empréstimo referenciado em título, solicitado pelo Novo Banco 

(reg.º 24983/2022), até o dia dezanove (19) de maio de dois mil e 

vinte dois, conforme proposto na ata do júri do referido 

procedimento.----------------------------------------------------------------- 

---Intervindo sobre esta matéria, o Senhor Vereador Miguel Silva 

Gouveia, da Coligação Confiança, questionou se este teria sido o 

único banco a solicitar a prorrogação, ao que a Senhora Vice-

Presidente, Cristina Pedra, respondeu afirmativamente, embora 

todos os bancos sejam abrangidos pela prorrogação.------------------

------Declaração de Voto da Coligação Confiança: “O nosso voto 

contra será de coerência com as tomadas de posição anteriores 

sobre esta matéria”.---------------------------------------------------------- 

2 – PAGAMENTO DE DÍVIDAS EM PRESTAÇÕES: - Em relação ao 

requerimento apresentado pela empresa “EXOTIKMAGENTA, LDA.” 
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(proc.º 20730/2022), solicitando o pagamento em prestações da 

dívida de € 3.001,48 (três mil e um euro e quarenta e oito 

cêntimos), referente a taxas de publicidade relativas ao corrente 

ano, a Câmara, com base na informação da Divisão de Receitas e 

Financiamento (refª 72/DRF/2022), deliberou, por unanimidade, 

deferir.-------------------------------------------------------------------------

------ - Perante o requerimento apresentado por Nuno Duarte 

Gomes de Freitas, na qualidade de Sócio-Gerente da “DISCOVERY 

ISLAND – ANIMAÇÃO TURÍSTICA, UNIPESSOAL, LDA.”,  

solicitando o pagamento em vinte e quatro (24) prestações, da 

dívida de € 1.605,80 (mil seiscentos e cinco euros e oitenta 

cêntimos), referente a taxas de publicidade móvel, dos anos de 

2021 e 2022, a Câmara, em função da informação da Divisão de 

Receitas e Financiamento (refª 77/DRF/2022), deliberou, por 

unanimidade, deferir.-------------------------------------------------------- 

3 – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS:--------------------------

------ - Atribuição de Apoios Financeiros de Âmbito Desportivo 

para o ano 2022: -  A Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição para o corrente ano, dos apoios financeiros a 

várias entidades de âmbito Desportivo, conforme lista anexa à 

deliberação subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, Pedro 

Calado, ficando a mesma a fazer parte integrante desta ata como 

Anexo (A):----------------------------------------------------------------------

---“Considerando que: a) Em conformidade com o disposto na 

alínea o), do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
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Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

constitui competência da Câmara Municipal “deliberar sobre as 

formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, 

nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de 

eventos de interesse para o município, bem como à informação e 

defesa dos direitos dos cidadãos”; b) Estatui a segunda parte da 

alínea u), do mesmo artigo, que é igualmente competência da 

Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da 

saúde e prevenção das doenças”; c) As pessoas coletivas e 

singulares que constam no documento em anexo, parte integrante 

da presente deliberação, prosseguem atividades de reconhecido e 

relevante interesse municipal no domínio desportivo; d) De acordo 

com as informações da Divisão de Juventude, Desporto e 

Envelhecimento Ativo (DJEA), constantes nos respetivos processos, 

os destinatários dos apoios cumprem com as premissas previstas 

no Regulamento de Atribuição de Apoios Financeiros ao 

Associativismo e Atividades de Interesse Municipal, diploma 

aplicável aos apoios em referência para 2022, nos termos da 

deliberação da Câmara Municipal de 27 de janeiro de 2022 e da 

Assembleia Municipal de 23 de fevereiro do corrente ano, 

publicitada pelo Aviso n.º 5238/2022, de 11 de março, publicado 

na 2ª Série do Diário da República, de 11 de março, páginas 290 e 

291. Face aos considerandos acima mencionados, tenho a honra 
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de propor que a Câmara Municipal, ao abrigo das alíneas o) e u), 

do nº 1, do art.º 33º, do RJAL e do n.º 3, do artigo 10.º do 

Regulamento de Atribuição de Apoios Financeiros ao 

Associativismo e Atividade de Interesse Municipal, delibere a 

atribuição, para o ano de 2022, do apoio financeiro de € 

400.000,00 (quatrocentos mil euros), às pessoas coletivas e 

singulares constantes do anexo à presente deliberação e integrante 

da mesma”.-------------------------------------------------------------------- 

---Relativamente aos apoios financeiros, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Pedro Calado, referiu que a alteração ao 

regulamento encontra-se ainda em período de discussão pública e 

os apoios concedidos são os apoios normais, atribuídos todos os 

anos a estas entidades e que se tratam de setenta e cinco 

entidades, no valor de quatrocentos mil euros.-------------------------

---Intervindo sobre esta matéria, a Senhora Vereadora Cláudia 

Dias Ferreira, da Coligação Confiança, relativamente à Proposta de 

Deliberação, voltou a solicitar que, apenso à deliberação, fosse 

enviado um relatório com um enquadramento das atividades e 

apoios concedidos mais detalhados de forma a poderem analisar 

melhor e votarem em consciência.----------------------------------------- 

4 – ACIDENTE NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÃO: - Na presença 

do pedido de indemnização solicitado por Tânia Raquel Henriques 

Ferreira (proc.º 2360/2022), pelos danos causados na viatura 

Renault Clio (63-XN-46), provocados pelo embate de contentores de 

800 litros de resíduos indiferenciados que deslizaram na Rua 2 do 
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Bairro de Hospital, freguesia de São Pedro, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, deferir o pagamento de € 426,99 (quatrocentos e 

vinte e seis euros e noventa e nove cêntimos), de acordo com a 

informação da Divisão Jurídica (refª 190/DJF/DJ/2022).------------ 

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 cinquenta e cinco 

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 304/2022, publicada nos locais de estilo. 


