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-----------------------------ATA NÚMERO 26/2021------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL, 

REALIZADA EM DOIS DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E 

VINTE UM--------------------------------------------------------------------- 

----------Aos 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, Vitor Hugo 

Rodrigues de Jesus 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 

Filomena Fátima Marcos Pita de Fernandes, Diretora do 

Departamento Jurídico e de Fiscalização.-------------------------------- 

---Presente ainda, Álvaro José Caldeira Noite, que substitui, 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 Micaela Gomes 

Camacho, da Coligação Confiança.---------------------------------------- 

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

abstenção do Senhor Vereador Vitor Hugo Rodrigues de Jesus, da 

Coligação Confiança.--------------------------------------------------------- 

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

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciou-se este período com a 

intervenção do Senhor Vereador da Coligação Confiança, Miguel 

Silva Gouveia, colocando duas questões. A primeira, relativa à 

programação de Natal para o mês de dezembro, no que concerne às 

iniciativas que vinham sendo implementadas pela Câmara, 

nomeadamente, a Aldeia de Natal e o Natal na Praça. Perguntou se 

estas iniciativas iriam manter-se e se os espaços já estavam 

atribuídos.---------------------------------------------------------------------

------Respondendo a esta questão, o Senhor Presidente, Pedro 

Calado, informou que amanhã, dia três de dezembro, durante a 

tarde, será feita a apresentação da Aldeia de Natal, evento levado a 

efeito em pareceria com a ACIF. Quanto aos eventos que ocorriam 

nos domingos do mês de dezembro, no Mercado dos Lavradores, 

esclareceu que a sua realização estava programada, estando a ser 

operacionalizados pela Divisão de Mercados.----------------------------

------A segunda questão, colocada pelo Senhor Vereador da 

Coligação Confiança, Miguel Silva Gouveia, dizia respeito aos 

recursos humanos da Câmara, perguntado como estava a decorrer 
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a testagem à Covid-19, se tinha havido muitos casos positivos e se 

havia muitos colaboradores em isolamento ou em teletrabalho.-----

------Tomando a palavra, o Senhor Presidente, Pedro Calado, 

informou que todas as semanas estavam a ser feitas testagens, no 

local onde funciona a Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho, nas instalações do Departamento de Ambiente, 

localizado nos Viveiros, nas instalações dos Bombeiros Sapadores, 

nos bairros sociais da Câmara, levadas a efeito pela 

SocioHabitaFunchal E.M., não tendo, até ao presente momento, 

sido detetado qualquer caso positivo. Quanto às pessoas que estão 

em teletrabalho, esclareceu que são as situações que já vinham de 

trás.-----------------------------------------------------------------------------

------Terminando a sua intervenção, o Senhor Vereador da 

Coligação Confiança, Miguel Silva Gouveia, perguntou em que 

moldes irá decorrer a Noite do Mercado, se a mesma decorrerá só 

dentro do Mercado ou se haverá, também, comerciantes na rua.----

------Respondendo, o Senhor Presidente, Pedro Calado, informou 

que a programação para a Noite do Mercado ainda não estava 

definida, que ainda hoje teria uma reunião com a Direção Regional 

de Saúde e com o IASAÚDE, precisamente para a definição do 

modelo que deverá ser adotado para possibilitar a realização deste 

evento. Referiu que a Câmara irá agir com muito cuidado e 

ponderação, seguindo as orientações que forem emanadas por 

estas entidades, por forma a que esta iniciativa decorra em 

segurança. Acrescentou que o dossier será encerrado 
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no decorrer do dia de hoje.--------------------------------------------------

------De seguida, interveio o Senhor Vereador da Coligação 

Confiança, Álvaro Noite, dizendo que gostaria de falar sobre o 

Plano Municipal de Juventude do Funchal – FunJOVEM 20-30 

aprovado por deliberação da Assembleia Municipal, a vinte e nove 

de junho do ano corrente. Evidenciou que a elaboração deste plano 

contou com a participação de trinta associações de jovens, com a 

colaboração de mil e quinhentos jovens que intervieram em todas 

as etapas de elaboração deste documento, quer na realização de 

inquéritos quer na recolha de contributos e opiniões, tendo sido 

precedido de consulta a todas as entidades municipais. Terminou 

perguntando o que será feito no âmbito da execução deste plano.---

------O Senhor Presidente, Pedro Calado, respondeu que ainda não 

tivera tempo de analisar e conhecer este plano. Ajuntou que tanto 

o pelouro da juventude como o do desporto estão sob a sua tutela, 

neste momento agregados numa só Unidade Orgânica e que, assim 

que for implementada a estrutura orgânica que julga adequada e 

que passa, necessariamente, pela criação de uma Divisão de 

Desporto e outra da Juventude, compromete-se, desde já, a dar o 

devido seguimento ao Plano da Juventude do Funchal, elevando, 

na dimensão qualitativa, as iniciativas e ações que deverão ser 

implementadas.---------------------------------------------------------------

------No uso da palavra, a Senhora Vereadora da Coligação 

Confiança, Cláudia Dias Ferreira, esboçou a sua preocupação para 

com uma situação que ocorre junto a uma padaria, localizada na 
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Estrada Comandante Camacho de Freitas, número 533, alertando 

a Câmara para a tomada de decisão, relativamente à colocação de 

uma passadeira ou outra medida, que vise garantir a segurança 

das pessoas que se dirigem à referida padaria ou que circulam no 

local. A zona de atravessamento faz-se junto a uma curva, com 

fraca visibilidade, numa situação de elevado perigo.-------------------

------Intervindo, o Senhor Presidente, Pedro Calado, disse que a 

Câmara, numa situação semelhante, também junto a uma padaria, 

localizada na freguesia de Santa Maria Maior, adotara como 

solução, a colocação de duas lombas, uma antes e outra depois 

desse estabelecimento. Acrescentou que a situação colocada pela 

Senhora Vereadora seria objeto de análise e imediata resolução.----

------De seguida, interveio o Senhor Vereador da Coligação 

Confiança, Vítor Hugo de Jesus, perguntando se a Câmara tem 

algum plano periódico de limpeza, não só das sarjetas, mas 

também dos coletores de águas pluviais, atendendo a que 

assistimos, nos últimos dias de forte pluviosidade, a focos de 

transbordo de águas destas condutas.-----------------------------------

------A Senhora Vereadora da Coligação Funchal Sempre à Frente, 

Nádia Coelho, respondendo, disse que a limpeza das sarjetas, que 

são cerca de mil e setecentos, em toda a cidade, é uma 

preocupação constante desta Câmara, adicionando que as sarjetas 

são limpas todos os dias. No que concerne ao assoreamento dos 

coletores, informou que os mesmos são objeto de intervenção 

frequente.----------------------------------------------------------------------
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------Intervindo, o Senhor Presidente, Pedro Calado, reforçou, 

antevendo possíveis situações de intensa pluviosidade, que a 

Câmara tem atuado de modo preventivo na limpeza das sarjetas, 

situações que ocorreram, a título de exemplo, na Rua D. Carlos I e 

na Rua da Carreira, sendo que o Departamento de Ambiente 

reforçará esta limpeza todas as semanas.--------------------------------

------Usando da palavra, o Senhor Vereador da Coligação 

Confiança, Rúben Abreu, solicitou que a Câmara analise e 

solucione a questão da existência dum triângulo, colocado no 

centro da Estrada Monumental, junto à subida para o Hotel da 

Ajuda. Considera que este triângulo é um sério problema à 

circulação rodoviária, principalmente para os autocarros.------------ 

------O Senhor Vereador Bruno Pereira esclareceu, então, que na 

sequência de uma visita da Câmara ao local foi efetuada uma 

simulação no programa utilizado para o efeito, tendo sido 

demonstrado que o trajeto ora desenhado viabilizava a realização 

da curva pelos autocarros, sem que estes tivessem necessidade de 

sair da sua faixa de rodagem.---------------------------------------------- 

------Por sua vez, o Senhor Presidente, Pedro Calado, respondeu 

que a Câmara já estivera no local e que esta situação será objeto 

de análise e solucionada da melhor forma possível.-------------------- 

------O Senhor Presidente da Câmara, Pedro Calado, usou então da 

palavra para intervir, questionando o Senhor Vereador da 

Coligação Confiança, Miguel Silva Gouveia, sobre se a anterior 

vereação teria assumido algum compromisso relativamente à 
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colocação da estátua da Madre Virgínia a meio da rotunda de 

Santo António.---------------------------------------------------------------- 

------Em resposta, o Senhor Vereador Miguel Silva Gouveia 

esclareceu que não fora assumido qualquer compromisso de 

colocação da estátua no meio da rotunda, sendo que o único 

entendimento estabelecido foi o de que a estátua seria colocada na 

parte superior esquerda da rotunda de Santo António e não no 

centro desta.------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

------ - Empreitada de “Regeneração Urbana para 

Beneficiação do Edifício do Antigo Matadouro Municipal do 

Funchal” – Prorrogação do prazo da obra: - Foi deliberado, por 

unanimidade, de acordo com a informação do Departamento de 

Infraestruturas e Equipamentos (ref.ª 176/JP/DIE/2021), aprovar 

a prorrogação do prazo até trinta e um (31) de março de dois mil e 

vinte dois, da empreitada acima mencionada, com a salvaguarda 

de que não poderá existir revisão de preços no período alargado 

agora determinado, conforme solicitado pelo adjudicatário da obra 

“RIM – Engenharia e Construções, S.A.” (proc.º 69352/2021)-------- 

---O Senhor Vereador da Coligação Confiança, Rúben Abreu, 

relativamente a este processo, perguntou se este pedido de 

prorrogação de prazo para a conclusão da obra tem a ver com 
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alguma alteração ao projeto.-----------------------------------------------

---O Senhor Presidente, Pedro Calado, esclareceu que este pedido 

de prorrogação não está relacionado com qualquer alteração ao 

projeto da obra de “Regeneração Urbana para Beneficiação do 

Edifício do Antigo Matadouro do Funchal”. As razões para este 

pedido de prorrogação são aquelas que são alegadas no 

requerimento e que os serviços competentes consideram ser razões 

justificativas para o deferimento do pedido.-----------------------------

---O Senhor Presidente, Pedro Calado, informou, ainda, que uma 

questão que preocupa a Câmara relativamente a esta obra prende-

se com as acessibilidades e que ditam que se tenha que considerar 

outras possibilidades de estacionamentos, mas esta questão não 

será, como é obvio, solucionada com a execução da empreitada ora 

em curso. Ao nível interno do edifício, a única alteração que se 

impõe é a redefinição de alguns espaços, potenciando o seu melhor 

aproveitamento.--------------------------------------------------------------

------Intervindo novamente, o Senhor Vereador da Coligação 

Confiança, Rúben Abreu, referiu ter verificado que na proposta de 

deliberação não consta que a prorrogação solicitada não acarretará 

qualquer revisão de preços, pelo que deixa o alerta para que esta 

declaração faça parte da minuta do contrato.--------------------------- 

---No uso da palavra, o Senhor Presidente, Pedro Calado, disse que 

esta salvaguarda será plasmada no contrato que vier a ser 

outorgado.--------------------------------------------------------------------- 

2 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO:-----------------------------------------------
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------ - Atribuição de Apoio Financeiro para os Serviços 

Sociais da Câmara Municipal do Funchal para o ano de 2021: 

- Subscrita pela Senhora Vice-Presidente, Cristina Pedra, foi 

presente e aprovada por unanimidade, a proposta de deliberação 

que se transcreve:------------------------------------------------------------

---“Considerando que: 1. O Funchal, enquanto Cidade Educadora e 

Amiga das Crianças, tem como princípio orientador da sua politica 

social, a promoção da equidade e da inclusão, cuja finalidade 

consiste em proporcionar uma melhoria na qualidade de vida às 

crianças e jovens do Concelho; 2. A organização da festa de Natal e 

a distribuição de presentes, pelos filhos/as dos funcionários, às 

crianças com idade até 7 anos, faz parte das diversas funções dos 

Serviços Sociais da Câmara Municipal do Funchal; 3. Nos últimos 

tempos, e muito devido à idade dos seus associados, estes serviços 

têm se deparado com um aumento nas despesas em termos de 

saúde, e apoios sociais, diminuindo substancialmente as condições 

financeiras que permitiam fazer face a este tipo de investimentos 

com as crianças; Face aos considerandos acima, proponho que 

esta Câmara Municipal, ao abrigo da alínea p), do n.º 1 do art.º 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do art.º 2.º e 5.º do 

Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro, delibere o apoio 

financeiro de € 6.600,00 (seis mil e seiscentos euros), com o 

cabimento n.º 2021/4776, destinado à comparticipação dos 

brinquedos e da festa de Natal, dos filhos dos funcionários do 

Município do Funchal”.------------------------------------------------------
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---A Senhora Vereadora da Coligação Confiança, Cláudia Ferreira, 

pediu esclarecimentos acerca da concessão deste apoio e que o 

mesmo fosse melhor concretizado, questionando se serão 

prestadas contas por parte dos Serviços Sociais.-----------------------

---Esclarecendo, a Senhora Vice-Presidente, Cristina Pedra, disse 

que os Serviços Sociais prestarão contas do apoio recebido e que o 

mesmo visa atribuir uma prenda de Natal aos filhos dos 

funcionários associados, até aos sete anos de idade. São vinte 

euros por criança para a prenda de Natal e o remanescente será 

para ajudar a custear a festinha de Natal. O valor está 

devidamente pensado, estruturado e justificado.----------------------- 

3 – MOBILIDADE E TRÂNSITO:-------------------------------------------

---- - Reserva de um lugar de estacionamento junto das 

instalações da Casa do Povo de São Pedro: - A pedido da 

Comissão Instaladora da Casa do Povo de São Pedro (proc. 

62540/2021), e com base na informação da Divisão de Mobilidade 

e Trânsito (refª 2516/DDOT/DMT72021), a Câmara deliberou, por 

maioria, com abstenção da Coligação Confiança, atribuir um (1) 

lugar de estacionamento junto das instalações da Casa do Povo de 

São Pedro, sito à Rua da Carreira, número trezentos e dezoito.------ 

------Declaração de Voto da Coligação Confiança: “Numa zona 

tão exígua da cidade, julgamos que ocupar o espaço público 

rodoviário para um lugar de estacionamento, entre a localização de 

um ecoponto e com a redução da zona de cargas e descargas, não 

vai contribuir para uma boa fluidez no trânsito e eficiência 
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operações logísticas e de recolha urbana. Fazê-lo à custa de 

subtração de receitas municipais num montante superior a 4 mil 

euros ano merece a nossa abstenção”.------------------------------------

4 – ACIDENTES NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÕES: - 

Relativamente ao pedido de indemnização solicitado por Marcos 

André Silveira Nascimento, por danos causados no espelho 

retrovisor esquerdo da viatura Opel Corsa (matrícula 26-88-FV), 

provocado pelo embate de um contentor de resíduos sólidos 

urbanos de 360 litros, aquando do seu manuseamento por parte 

da equipa de recolha, na Rua  da Casa Branca, São Martinho, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento no valor 

de € 39,86 (trinta e nove euros e trinta e seis cêntimos) de acordo 

com a informação da Divisão Jurídica (refª 739/DJF/DJ/2021).----

------ - (O processo agendado sob o número 294, foi retirado para 

uma melhor análise)).-------------------------------------------------------- 

5 – UTILIZAÇÃO DO MERCADO DOS LAVRADORES/Isenção de 

Taxas:--------------------------------------------------------------------------

------ - Associação Garanito – Associação para a Defesa e 

Preservação do Bordado Madeira: -  Relativamente ao pedido 

formulado pela Associação Garanito – Associação para a Defesa e 

Preservação do Bordado Madeira (proc.º 67989/2021), a Câmara 

deliberou, por maioria, com abstenção da Coligação Confiança, 

aprovar a cedência da Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores, 

com a isenção da taxa de utilização da mesma, no valor de  2.632€  

(dois mil seiscentos e trinta e dois euros), com a cobrança de 
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custos internos no valor de 361,16 € (trezentos e sessenta e um 

euros e dezasseis cêntimos), para a realização de um baile de 

finalistas, com base na informação da Divisão de Mercados 

Municipais (refª 343/CMF/DM/2021).----------------------------------- 

---O Senhor Vereador da Coligação Confiança, Miguel Silva 

Gouveia, usando da palavra, pediu que o esclarecessem se se 

tratava duma isenção total da taxa devida pela utilização do 

espaço, ou se estava em causa a isenção da taxa, mas aplicando-se 

os custos das despesas com o pessoal, eletricidade, água, produtos 

de limpeza e consumíveis.--------------------------------------------------

---Tomando da palavra, a Senhora Vice-Presidente, Cristina Pedra, 

esclareceu que estava a ser proposta, para deliberação, a isenção 

da taxa pela utilização do espaço da praça do peixe do Mercado dos 

Lavradores, no montante de €2632,00 (dois mil seiscentos e trinta 

e dois euros) sendo, no entanto, devidos os custos internos, que no 

passado não eram contabilizados, cujo montante global perfaz o 

valor de €361,16 (trezentos e sessenta e um euros e dezasseis 

cêntimos), conforme especificados na informação, número 

343/CMF/DM/2021, datada de 26/11/2021.--------------------------

---Intervindo novamente, o Senhor Vereador da Coligação 

Confiança, Miguel Silva Gouveia, disse que não considera que o 

objeto social da Associação Garanito seja a organização de festas 

de finalistas, pelo que, em sua opinião, não poderá haver lugar à 

isenção nos termos propostos. Continuando, expressou que há um 

precedente da nossa Presidência, que é de não isentar a utilização 
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dos espaços municipais para a realização deste tipo de eventos pelo 

que, a posição da vereação é de abstenção, pois não faz qualquer 

sentido concordar com a concessão duma isenção que, no passado, 

com os mesmos pressupostos, foi recusada.----------------------------- 

---Terminando, o Senhor Presidente, Pedro Calado, referiu que o 

evento foi autorizado, cumprindo-se todas as medidas de 

segurança necessárias, apresentadas e solicitadas pela Câmara e 

que, previamente à autorização pela Câmara Municipal do 

Funchal, o Plano de Contingência e Prevenção da COVID-19 é 

apresentado pela entidade organizadora à Secretaria Regional de 

Saúde, tendo sido por esta aprovado.------------------------------------- 

------Declaração de Voto da Coligação Confiança: ”A nossa 

abstenção vai no sentido de que não se comprova que a utilização 

do espaço tenha sido para a persecução das atividades previstas no 

objeto social da entidade requerente, para manter a coerência com 

as respostas dadas a outras comissões de finalistas do ensino 

secundário no passado e por desconhecer a observância das regras 

criadas no passado para evitar o consumo de álcool por menores e 

o cumprimento das regras de mitigação da COVID.”------------------ 

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

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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---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Ata publicitada pelo Edital nº 677/2021, publicada nos locais de estilo.-------- 
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