-----------------------------ATA NÚMERO 22/2021------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM QUATRO DE NOVEMBRO DO ANO DOIS MIL E
VINTE UM.-----------------------------------------------------------------------------Aos quatro dias do mês de novembro 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,
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 esteve presente Filomena Fátima
Marcos Pita de Fernandes, Diretora do Departamento Jurídico e de
Fiscalização.------------------------------------------------------------------------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: - Iniciando o período antes da
ordem do dia, o Senhor Presidente da Câmara, Pedro Calado,
abordou a questão relativa ao apoio financeiro ao gabinete dos
senhores vereadores da Coligação Confiança, dizendo que iria
solicitar a análise e atualização dos valores constantes da última
deliberação da Câmara sobre este assunto.----------------------------------- - Intervindo, o Senhor Vereador da Coligação Funchal Sempre
à Frente, Bruno Pereira, informou os senhores vereadores da
Coligação Confiança que, relativamente à questão colocada, na
última reunião, acerca do encerramento da promenade entre a
Praia Formosa e Câmara de Lobos, que a mesma permanecerá
encerrada até à emissão dos estudos de estabilidade da escarpa,
sobranceira a esta promenade, e, caso seja necessária qualquer
outra intervenção, a mesma só será reaberta após a conclusão
desses trabalhos.-------------------------------------------------------------------No uso da palavra, o Senhor Vereador da Coligação
Confiança, Miguel Silva Gouveia, questionou se a Câmara iria
manter a candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura
2027, nos precisos termos em que a mesma estava a ser
concebida.---------------------------------------------------------------------------Respondendo, o Senhor Presidente disse que sim, que não
seriam introduzidas quaisquer modificações nesta candidatura, até
porque o prazo de submissão da mesma termina no dia vinte três
(23) do mês corrente. A candidatura será apresentada em Inglês e

Ata N.º 22/21
Reunião da CMF realizada em 04/11

Página 2 de 6

Português, tal como decorre do procedimento contratual. Rematou,
referindo que este contrato será pontualmente cumprido.-----------------Continuando a sua intervenção, o Senhor Vereador da
Coligação Confiança, Miguel Silva Gouveia, perguntou se já tinham
sido encontradas as atas das assembleias gerais das empresas
locais,

FrenteMarFunchal

E.M

e

SocioHabitaFunchal

E.M.,

referindo que a responsabilidade pela sua apresentação compete às
assembleias gerais e não ao órgão executivo da Câmara ou aos
administradores destas empresas.---------------------------------------------Respondendo, a Senhora Vereadora da Coligação Funchal
Sempre à Frente, Margarida Pocinho, disse que já coligira, em
formato digital, algumas atas da assembleia geral da empresa
FrenteMarFunchal E.M. e que solicitara a entrega dos originais de
todas.-------------------------------------------------------------------------------Tomando a palavra, o Senhor Presidente informou que,
relativamente às atas da empresa local FrenteMarFunchal E.M., o
administrador ficara incumbido de proceder à sua recolha.---------------Terminando a sua intervenção, o Senhor Vereador da
Coligação Confiança, Miguel Silva Gouveia, disse, a propósito das
deliberações tomadas na última reunião da Câmara, relativamente
a estas duas empresas locais, que as mesmas só se tornavam
eficazes após a aprovação da ata daquela reunião, que apenas
ocorria na reunião de hoje.------------------------------------------------------De seguida, interveio a Senhora Vereadora da Coligação
Confiança, Micaela Camacho, solicitando que a informassem sobre
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o que projeta a Câmara fazer para assinalar o “Dia Municipal da
Igualdade” e o dia vinte cinco (25) de novembro, “Dia Internacional
pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres”.-------------------------Em resposta, a Senhora Vereadora da Coligação Funchal
Sempre à Frente, Margarida Pocinho, disse que as atividades que
estavam planeadas para a semana de vinte quatro (24) a vinte nove
(29) de outubro passado, no âmbito da comemoração do ”Dia
Municipal da Igualdade”, ocorreram, mormente a entrega do
“Prémio Municipal Maria Aurora” e dos prémios do concurso de
vídeo “Caminhando para a Igualdade”. Adicionou que, quanto às
comemorações futuras, quer deste dia, quer do dia vinte cinco (25)
de novembro, ainda não dispunha do programa dos eventos
comemorativos.-----------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem do
dia e pela sequência nela prevista:---------------------------------------1 – SANEAMENTO BÁSICO:---------------------------------------------------- - Empreitada de Execução dos Trabalhos de “Controlo e
Monitorização de Fugas nas Redes de Água Associado ao
Sistema de Telegestão Existente no Concelho do Funchal – 1ª
Fase (Zona Piloto) – Prorrogação de Prazo e Aprovação da
Adenda ao Contrato (nº 115/2019) – Ratificação de Despacho:
- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
emanado pelo Senhor Presidente, Pedro Calado, datado de vinte
nove/outubro/dois mil e vinte um, que autorizou, ao abrigo do
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estatuído no número três do artigo trinta e cinco do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei número setenta
e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, a nova prorrogação
do prazo da execução da empreitada referenciada em título, por
mais cento e cinquenta (150) dias, conforme solicitado pelo
adjudicatário “Sales Faria & Andrade, Lda.”, e com base na
informação de Águas do Funchal (refª

222/AdF/DPCI). Mais

deliberou aprovar a Adenda ao Contrato (nº 115/2019) a celebrar
com o referido adjudicatário---------------------------------------------------Relativamente a este assunto, o Senhor Vereador da Coligação
Funchal Sempre à Frente, Bruno Pereira, fez um pequeno
esclarecimento, dizendo que a empresa responsável pela execução
desta empreitada de “Controlo e Monitorização de Fugas nas Redes
de Água Associado ao Sistema de Telegestão Existente no Concelho
do Funchal” dera entrada do requerimento, no dia um de outubro
de dois mil e vinte um, a pedir a prorrogação do prazo da execução
desta empreitada, o qual terminaria a três (3) do corrente mês.
Este requerimento foi objeto de análise e parecer, que pugnou pelo
deferimento do pedido face às razões explanadas, que, em síntese,
assentam nos efeitos nefastos da pandemia, mormente a falta de
mão de obra, de materiais e da necessidade de alterações ao
projeto inicial, tendo sido submetido a decisão, apenas no dia vinte
sete (27) do mês transato. Esta empreitada envolve uma despesa
de € 2.300 834, 56 (dois milhões, trezentos mil, oitocentos e trinta
e quatro euros e cinquenta e seis cêntimos) pelo que o deferimento
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deste pedido de prorrogação só pode ocorrer mediante deliberação
do

órgão

executivo.

Atendendo

a

que

não

era

possível

o

agendamento e deliberação deste órgão antes do termo do prazo de
execução desta empreitada, o Senhor Presidente da Câmara, ao
abrigo do disposto no número 3, do artigo 35.º, do Anexo I à Lei
75/2013, de 12 de setembro, por despacho, datado de 29-10-2021,
deferiu este pedido de prorrogação, ficando este mesmo despacho
sujeito a ratificação na primeira reunião posterior à sua prática.-------Ainda a propósito deste pedido de prorrogação, o Senhor
Presidente da Câmara, Pedro Calado, referiu que o mesmo era
atendido

com

carácter

excecional,

atendendo

ao

contexto

pandémico que atravessamos, mas que espera que os prazos de
execução dos contratos sejam cumpridos e que, no futuro, a
autarquia terá em atenção situações similares, por forma a que a
população não seja prejudicada, com obras paradas e com
expetativas defraudadas.---------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado,
deu por encerrada a reunião às onze horas horas.--------------------De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu,
Diretora do Departamento Jurídico e de Fiscalização, na qualidade
de Secretária, a redigi e subscrevo.----------------------------------------

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