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Cqros Autorcos

A descenÌrolizoçÕo odministrotívo e o outonomio do poder locol sõo fotores essenciois

poro o melhorio do reloçõo entre o Estodo e os CidodÕos.

O Estqdo, poro bem servir, tem de ironsferir poder de decisõo poro os ouiorquios, e,

preferenciolmente, poro os eleitos mois próxÍmos desses cidodoos, que sÕo,

inegovelmente, os JunÌos de Freguesio.

É com o duplo objetivo de concretizor o princípio do subsidioríedode, e de cumprir o

nosso compromisso com os Funcholenses, que vimos opresentor oos Órgõos de Freguesio

um novo controto interodmÌnÌsfrotivo, oo obrigo do Lei 75/2013 de l2 de setembro.

Esto novo proposto resulto do entendimento dq Direçõo Geroldos Autorquios locoís, bem

como o do Secretorio de Estodo dos Autorquios Locois de que, com entrodo em vigordo
Lei n.o 50/2018, de ló de ogosio, o tronsferêncío de olribuíções e competêncios poro os

outorquios locois nos Regiões Autónomos, incluindo o tronsferêncio dos municípÍos

insulores poro os freguesios, corece de regulomentoçõo, por dÌplomo próprio, medionte

iniciotivo legíslotivo dos ossembleios regionois.

O Município nõo portilho desto interpretoçÕo, mos poro nÕo prejudicor o processo de

descentrolizoçõo odministrotivo, reformulou os procedimentos previstos onteriormente,

que sõo moteriolizodos nesie novo documento - controto interodministrotivo de

delegoçõo de competêncios.

lmporlo reolçor que esto proposto é ocomponhodo de um reforço dos meios finonceiros,

com o objetivo de permitir òs juntos de freguesio o exercício pleno dos compeiêncios

delegodos.

Preiendo que este documento que ogoro vos opresento, depois de oprovodo em sede

de Assembleio de Freguesio e Assembleio Municipol coniribuq decisivomente poro o
reforço do outonomio locol e, principolmente, poro o bem-estor dos cidodõos que

servimos.
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ENQUADRAMENTO

Atendendo o que o delegoçõo de compeiêncíos dos munícípios nos órgÕos dos freguesíos represento umo
importonte concreiizoçõo dos princípios conslitucionois do descentrolizoçõo odministrotivo, do
subsidioriedode e do outonomio locol, enuncíodos no ortigo ó.o n.o I e ortigo 267.o n." 2. ombos do
ConstituiçÕo do Repúblico Porlugueso, o Cômoro Municipol do Funchol vem propor o celebroçõo de um
controto que consubstoncie esso delegoçõo, de ocordo com os elementos que se junto.

A delegoçÕo de competêncios, regulodo no Anexo lò Lei n.'75/2013, de 12 de setembro (RJAL),
nomeodomente nos seus ortígos noÌ31 e lìó e seguintes, promove o coesõo territoriol, o melhorio dos
serviços prestodos òs populoções e o otimizoçõo dos recursos disponíveís.

A delegoçõo de competêncios nos órgôos dos freguesios deve ser negociodo e obter o ocordo do cômoro
municipol e do junto de freguesio, e resultor, sob peno de nulidode, no celebroçõo de controto
interodministrotivo, devidomente outorizodo pelos órgõos deliberotivos respetivos, ossembleio de freguesio
e ossembleio municÌpol.

Neste sentido. e umo vez que, oo obrigo do disposto nos ortigos ló.o n.o l, olíneo i) e j) e 33.o n.o I olíneo l) do
RJAL, estõo encetodos oficiosomente os procedimentos odministrotivos de negocíoçõo e eloboroçõo de
umo proposto de controto inÌerodmínistrotivo, o Cômoro Municipol vem ogoro moteriolizor esso proposto
otrovés dos presentes documentos.

Estes documentos sõo compostos pelo minuto de controto e seus onexos que moteriolizom
geogroficomente quois os competêncios que sõo delegodos, bem como justificom os meíos finonceiros o
tronsferir:

Anexo A - Obros:

o. Anexo A - I Gestõo e monutençÕo de espoços verdes;
b. Anexo A - 2 Limpezo dos vios e espoços públicos, sorjetos e sumidouros;
c. Anexo A - 3 Monutençõo e reporoçõo de obrígos de porogens de outocorros, com exceçÕo

doqueles que sejom objeto de concessôo;
d. Anexo A - 4 ReolizoçÕo de pequenos reporoções nos estobelecimentos de educoçÕo pré-

escolor e do primeiro ciclo do ensino bósíco e monutençÕo dos seus espoços envolventes;
e. Anexo A - 5 Quodro finonceiro obros.

Anexo B - Apoio sociolò comunidode;

Anexo C - Apoio oo munlcípio no presloçõo do serviço de cobronço de receitqs municipqis;

Anexo D - Mopo Íinonceiro;

Nos onexos sõo opresentodos os descritores que permitirom determinor o volor de codo um dos itens
onolisodos e ossim determinor o volor do opoio o otribuir onuolmente ò Freguesío, no ômbito do delegoçÕo
de competênciqs.
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CONTRATO NÚMERO 218/2022

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO . FREGUESIA DO MONTE

Entre:

O Município do Funchol, pessoo coletivo número 511217315, com sede oo Lorgo do Município, representodo

por Pedro Miguel Amoro de Betlencourl Colodo, Presidente do Cômoro Municipol do Funchol e em nome

do mesmo outorgondo no uso do competêncÍo que lhe odvém do olíneo o) número I e olíneo f) do número

2 do ortigo 35.o do Regime Jurídico dos Autorquíos Locois, oprovodo pelo Lei número 7S/2O13, de l2 de

setembro, odionte designodo poro efeitos do presente controto por Primeiro Oulorgonle.

AFreguesiodoMonle,pessoocoletivonúmero5ll0lTOsl,comsedenoCominhodeFeno, no112,g050-208,

freguesio do Monte, Munícípio do Funchol, represeniodo por Morio ldolino Fernondes do Silvo, no quolídode

de Presidente do Junto de Freguesío e em nome do mesmo outorgondo no uso do competêncio que lhe

odvém do olíneo o) número I do ortigo l8.o do Regime Jurídico dos Autorquiqs Locois, oprovodo pelo Lei

nÚmero 75/2013, de l2 de setembro, odionte designodo poro ef eitos do presente controto por Segundo

Oulorgonte.

Consíderondo que:

A. O regime jurídico oprovodo pelo Lei n.'75/2013, de 12 de setembro (RJAL). prevê o concretizoçõo do

delegoçÕo de competêncios otrovés do celebroçÕo, entre órgÕos dos municípios e órgõos dos

freguesios, de controtos interodministrotivos, que pode eÍetuor-se em todos os domínios dos interesses

próprios dos populoções dos freguesios, em especiol no ômbito dos serviços e dos otívídodes de

proximidode e do opoio direto òs comunidodes locois;

B. Os controtos interodminístrotivos visom regulor reloções jurídicos de coordenoçõo e coloboroçõo entre

pessoos coletivqs pÚblicos que permitom conferir o Admínistroçõo PúblÌco umo moior flexibilidode e

copocidode de odoptoçõo em foce de novos desofios e de novos exigêncios;

C. Nos termos do ortigo 120.o do RJAL, outro formo de concreiizoçõo de delegoçõo de competêncios, que

nõo sejo ofrovés do celebroçõo de controtos interodmÍnistrotivos, é nulo;

D. A negocioçÕo, celebroçÕo, execuçÕo e cessoçõo destes controtos obedece oos princípios do

iguoldode, do nÕo discriminoçõo, do estobilidode, do prossecuçÕo do interesse público, do

coniinuidode do prestoçõo do serviço público e do necessidode e suficiêncio dos recursos;

E. A por dos regros estobelecidos pelo RJAL, os controtos interodministrqtivos estõo oindo sujeitos, q título

subsidiório, oo Código dos Conirotos Públicos e oo Código do Procedimento AdministroÌivo;
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Considerondo tombém que:

F. Umo odministroçÕo locol moderno ossento o suo oçõo numo efetivo orticuloçõo entre todos os órgõos

dos outorquios locois. em respeito pelo outonomio de codo um, mos coloborondo oiívomente entre si

no sentido do melhorio dos serviços prestodos òs populoções;

G. Num contexto de escossez de recursos, importo rentobílizor os meios disponíveis, num quodro de

corresponsobilizoçÕo, cooperoçõo, solÍdoríedode, mos sobretudo tendo em otençÕo o necessidode de

encontror resposÍos eficozes poro os problemos e diÍiculdodes com que todos os dios os outorquios locois

sõo confrontodos;

H. As otríbuições dos municípios podem ser prosseguidos pelos freguesios, desde que os órgõos municípois

deleguem competêncios em domínios dos interesses próprios dos populoções destos, nomeodomenle

no ômbito dos serviços e dos otividodes de proximidode e do opoio direto òs comunidodes locois, nos

termos do orligo 131 do RJAL;

l. A delegoçÕo de competêncÌos dos municípios poro os freguesios é fixodo otrovés de controto

interodministrotivo, devendo permitir umo melhor ofetoçõo de recursos humonos e finonceiros, e é

configurodo em termos flexíveis, de modo o viobilizor umo hormonÍzoçõo entre os príncípios do

descentrolizoçÕo e do subsidioriedode e os exigêncios de unidode e de eficócio do oçÕo odministrotivo;

J' A olíneo I do n.o I do ortigo 33.o estobelece que compete òs cômoros municipois discutir e preporqr com

os juntos de freguesio do respetivo município controtos de delegoçÕo de competêncios;

K. O exercício, pelo Freguesio, dos competêncíos delegodos nõo determíno o oumento do despeso público

globol, promove o oumento do eficiêncío do gestõo e dos gonhos de eficócio dos recursos por porte

dos outorquios locois e concretizo umo boo orticuloçõo entre o município e o freguesio.

É celebrodo o presenle conhoto, nos termos e poro os efeitos do dÍsposto no ortigo ì 20.' do RJAL, que se

regeró pelos clóusulos seguinÌes:

Clóusulq l.o

Objeto

l. O presente controto Íem por objeto o orticuloçõo dos compeÌêncios delegodos pelo Cômoro Municipol

do Funchol no Junto de Freguesio do Monte nos seguintes óreos:

o) Obros;

b) Apoio sociolò comunÍdode;

c) Apoio oo município no prestoçôo do serviço de cobronço de receitos municipois
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2. No que concerne òs obros, considero-se o seguinte:

o) Gestõo e monufençõo dos espoços verdes;

b) Limpezo dos vios e espoços públicos, sorjelos e sumidouros;

c) MonutençÕo, reporoçõo e substituíçÕo de obrigos poro os possogeiros de tronsporte público, instolodo

no espoço público, com exceçõo doqueles que sejom objeto de concessõo;

d) ReolizoçÕo de pequenos reporoções e monutençõo dos esÌobelecimentos de educoçõo pré-escolor

e do primeiro ciclo do ensino bósico e dos seus espoços envolventes.

3. No que concerne oo opoio sociol ò comunidode, considero-se o seguinte:

o) Promover e executqr projeÌos de iniervençõo comunitórío nos óreos do oçõo sociol, soúde, culturo,

educoçõo e desporto, e, opoior otivídodes de noturezo sociol, culturol, desportivo, recreofivo ou outro

de interesse poro o freguesio;

b) Apoior o ensino bósico e pré-escolor;

c) Contribuir poro os políticos municipois de hobitoçÕo;

d) Reolizoçõo de pequenos obros, nomeodomente o colocoçõo, monutençõo e reporoçõo de

corrimões, degrous e povímentos.

4. Apoior o município no prestoçÕo do serviço de cobronço de receÍtos municipois.

Clóusulo 2.o

Obros

No ômbito do execuçõo dos obros:

l. Gestõo e monutençÕo dos espoÇos verdes ídentificodos no Anexo A - l, incluindo o preporoçÕo e

limpezo do Ìeneno, plontoçõo, rego e podo de orbusÌos e órvores oté o olturo de l,8Ometros.

2. Limpezo dos vios e espaços públícos, sorjetos e sumidouros, incluindo mondo, sem uso de herbicÍdos,

sendo que os vios sÕo os identificodos no Anexo A - 2.

3. Monutençõo, reporoçõo e substituiçõo de obrigos poro os possogeiros de tronsporie público, ínstolodo

no espoço público, com exceÇÕo doqueles que sejom objeto de concessõo, nomeodomente pínturo,

substituiçõo de vidros, reporoçõo e substituiçÕo de boncos, reporoçõo e subsiituiçõo de luminórios,

sendo que os obrigos sõo os identificodos no Anexo A - 3.

4. Reolizoçõo de pequenos obros de reporoçõo e monuïençõo dos estobelecimentos de educoçõo pré-

escolor e do primeiro ciclo do ensino bosico e dos seus espoços envolventes, sendo que essos obros

ìncluem o reporoçõo e substituiçÕo de vidros. fechoduros, portos, jonelos, povimentos, vedoções etc.,
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nÕo só nos edifícios, mos tombém nos óreos de recreio e de desporto e lozer íntegrodos no seu perímetro.

As escolos estÕo identificodos no Anexo A - 4.

5. Todos os meios humonos, equipomenÌos e moteriois necessorios ò execuçõo dos obros sõo do

responsobÍlídode do Junïo de Freguesío.

6. Os meios finonceiros o ÌronsferÍr onuolmente, poro gorontir o exercício dos competêncios delegodos sõo

os volores constontes no Anexo A - 5.

7. Os volores otribuídos, nesto componente, nÕo podem ser utilizodos em pogomento de remuneroçõo

dos recursos humonos próprios do Junto de Freguesio ou eÍeitos locois.

Clóusulo 3.o

Apoio sociol ò comunidode

No ômbito do intervençÕo comunitório:

I' O exercício desto competêncio consisïe em promover e executor projetos de íntervençõo comunitório

nqs óreos do oçÕo socÍol, soÚde, culturq, educoçÕo e desporto, bem como, opoior otÍvidodes de

nolurezo sociol, culturol, desportivo, recreotivo ou outro de interesse poro o freguesio, os quois, quondo

forem objeto de opoio por porte do Cômoro Munícipol do Funchol, devem ser orticulodos com esto. Os

opoios com moteriol escolor e de opoio e bolsos de estudo, considerom-se incluídos nesto rubrÍco.

2. No ômbiÍo do opoio oo Ensino:

O exercício desto competêncio consiste em opoior otivìdodes extrocuriculqres e conceder opoios

moterioís complementores oo bom funcionqmento do ensino, nos estobelecimentos de ensino bósico e

pré-escolor do freguesÍo nomeodomente, visitos de estudo, tronsportes, festividodes, moteriois de opoio,

etc.

3. No ômbito do opoio ò Hobítoçõo:

O exercício desto competêncio consiste em contribuir poro os políticos municípois de hobítoçõo, ctrovés

do identificoçõo de corêncios hobitocionois e do reolizoçõo de inÌervenções pontuois poro melho6o dos

condições de hobitobilÍdode, em orticuloçõo e colcboroçõo com o município.

4. Outros intervenções de proximÍdode:

ReolizoçÕo de pequenos obros, nomeodomente, colocoçõo, monutençÕo e reporoçÕo de conimões,

degrous e povimentos.

5. Os meios finonceiros o tronsferir mensolmente, poro gorontir o exercício dos compeÌêncios delegodos

sõo os volores constontes no Anexo B.
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ó. Os volores otribuídos, nesto componente, nÕo podem ser utilizodos em pogomento de remuneroçõo dos

recursos humonos próprios do Junto de Freguesio ou eleitos locois.

Clóusulo 4.o

Serviço de cobronço de receitos municipois

l. O exercício desÌo competêncio pelo freguesio compreende o prestoçõo do serviço de cobronço de

receiios municipois de quolquer noturezo.

2. Cobe ò freguesio disponibilizor os meíos operocÍonois necessórios oo exercício desto competêncio,

nomeodomente, recursos humonos, moleriois e equípomentos, com exceçõo do ierminol multíbonco e

oplicoções informóticos específicos que serÕo disponibilizodos pelo município.

3. Poro gorontir o exercício do competêncio delegodo, os meios fÌnonceiros o tronsferir poro o freguesio

sõo os constontes do Anexo C, que incluem os despesos com remuneroções dos recursos humonos

dísponibilizodos.

4, A receito proveniente do cobronço seró depositodo em conto do Município, com IBAN o indicor.

5. O município disponibilízoró o modelo de reloiório,listogens e outros informoções necessórios o opresentor

respeitontes ò receito cobrodo e volores tronsferidos, bem como definiró o respetivo periodicidode.

Clóusulo 5.o

Recursos finonceiros e modo de oÍeloçõo

l. A Cômoro MunicÍpol disponibilizoró os recursos finonceiros destinodos ò execuçÕo do presente controto,

no vqlor onuolde € 190.491,35 (cenlo e novento mile quohocenlos e novento e um euÍos e lrlnlo e cinco

cêntimos), em conformidode com o mopo finonceiro, Anexo D, que foz porte integronte deste controto.

2. As tronsferêncios finonceÍros serõo em duodécimos, o efetuor oté oo dio 8 de codo mês.

3. AÌendendo o que, de ocordo com o respetivo clossificoçõo económico/finonceiro. todos os despesos

relotivos òs competêncios delegodos, sõo despesos correntes, o Junto pode fozer tronsitor os verbos nõo

utilizodos nos obros poro o opoio sociol ò comunidode e vice-verso, medionte pedido devidomente

justificodo e oceiie pelo Cômoro oté oo dio 30 de novembro do ono o que dÍz respeito o despeso.

4. A nÕo uiilÌzoçõo dos verbos por porte do Junto de Freguesio implico o suo devoluçÕo.

5. A nõo devoluçõo dessos verbos obrigo o que iguol monionte fique êotívo nos tronsferêncios o reolizor no

ono seguinte.

Clóusulo ó.o

Apoio lécnlco
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A Cômoro Munícipol presïoró o opoio técnico necessório de que o Junto coreço poro o cobol exercício

dos competêncios delegodos e que consistiró, fundomentolmenie, no emíssõo de poreceres de coróter

técnico ou jurídico e de recomendoções, sempre que Ìol for solicitodo.

Clóusulo 7.o

Obrigoções do Cômoro Municipol

No ômbito do presente controio, o Primeiro Outorgonte, poro olém dos obrígoções que deconem dos

clousulos onteriores, obrigo-se oindo o:

o) Designor um representonte poro o verificoçõo do modo de cumprimento do controto e opoio técnico;

b) Aprecior os relotórios de ocomponhomenÌo referente ò execuçÕo dos competêncios delegodos.

Clóusulo 8.o

Obrlgoções do Junto de Fregueslo

L No ômbito do presente controto, o Segundo Outorgonte fico obrigodo o:

o) Execuior e exercer os competêncíos delegodos de modo eficienie e eficoz, sempre em orticuloçôo e

coloboroçdo com o Município;

b) Designorum representonte poro o verificoçõo do modo de cumprimento do controto e opoio técnico;

c) Cumprir todos os orientoções e normos técnicos oplicóveis òs otividodes que Íorom objeto de

delegoçÕo;

d) Prestor os informoções que o Cômoro Municipol lhe peço sobre os otos protícodos no exercício dos

compeÌêncios delegodos;

e) Dor conhecimento, no prozo de 30 dios, ò Cômoro Municipol de todo e quolquer situoçõo de que

tenho conhecimento e que posso vir o prejudicor, ímpedir, tornor mois oneroso ou difícil o exercício

dos competêncios delegodos;

f) Remeter os relotórios referidos no clóusulo seguinte, nos quois seró prestodo informoçÕo

circunstonciodo sobre o exercício dos compeiêncíos delegodos.

Clóusulo 9.o

Informoçôo o disponibilizor pelo Segundo Outorgonle

l. Serõo eloborodos pelo Segundo Outorgonte os seguintes relotórios:

o) Relotório Semestrol de Acomponhomento, que deve conter ínformoçõo dos despesos efetuodos com

recursos finonceiros disponibilizodos pelo Primeiro OutorgonÌe, que devem ser enÌregues oÌé oo 30.o

(trigésimo) diq do mês seguinte òquele o que o semesfre disser respeito;
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b) Relotório de AvolioçÕo Anuol, que deve ser entregue oté oo dio 3l de joneiro do ono seguínte òquele

que disser respeíto;

c) Os relotórios semestroÍs devem ser ocomponhodos pelo cópio dos documentos comprovotivos do

despeso, nos termos do ortigo 3óo do Código do IVA;

d) Os relotórÍos serõo eloborodos de ocordo com os modelos o definir pelo Cômoro Municipol do Funchol.

2. O Primeíro Outorgonte pode, oíndo, solicitor outros relotórios odicionoís que visem umo melhor

compreensõo do sotisfoçõo do interesse público.

Clóusulo l0.o

Verificoçõo dos relotórios

l. Os relotóríos referidos no olíneo o) do n.o I do clóusulo onteríor que nõo contenhom o informoçõo do

despeso reolizodo e ou do suo execuçÕo, importom poro o Segundo o restítuiçõo dos recursos finonceiros

disponibilizodos pelo Primeiro ouïorgonle ou de porte destes, medÍonte opuromento efeÌuodo opós o

opresentoçõo do relotório de ovolíoçõo qnuolo que se refere o olíneo b) do no I do clóusulo onterior.

2' Os reloÌórios o que se refere o n.o I do clóusulo onterior ficom sujeiÌos o oprecioçõo do primeiro

Outorgonte que, no prozo móximo de 30 dios seguidos, conïodos do suo receçõo, os oprovoró ou

devolveró poro retificoçÕo.

Clóusulo I l.o

VeriÍicoçõo do cumprimenlo do objeto do conhoto

l. Atento os objetivos que o descentrolizoçÕo odministroiivo viso otingír, enunciodos no ortigo I l2.o do RJAL,

bem como o disposto no ortigo 49.o do Código do Procedímenio Administrotivo ocerco dos poderes do

delegonte, e considerondo os exigêncios de unidode e eficócio do oçõo odministrolivo municípol, o

execuçõo dos competêncios delegodos é sujeito o ocomponhomento permonenÍe do Município, otrovés

dos respetivos serviços competentes, podendo poro o efeíto, monitorizor o exercício dos competêncios

delegodos, bem como, solicitor ò Freguesio todos os ínformoções e esclorecimentos que considere

pertinentes.

2' A Freguesiq deve, sempre que possível, odoior os recomendoções propostos pelo Município, com vísio ò

coneçõo dos deficíêncios detetodos.

3. O Município e o Freguesio, otrovés dos seus representonÌes legois, reúnem onuolmente, duronte o mês de

morÇo, com o propósito de ovolior o execuçõo dos compeiêncios delegodos oo obrigo do presenÌe

controto, nomeodomente, oferindo o necessidode de olteroçÕo dos recursos inÌciolmente ocordodos ou q

ovocoçõo dos competêncios delegodos.
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Clóusulo l2.o

Gestor do conlrolo

O gestor do controto, nos termos do ortigo 290'-A do CCP, seró designodo pelo Presídente do Cômoro ou,

em caso de delegoçõo de poderes, pelo membro do executivo com o Pelouro do Coordenoçõo Político

ou equívolente, ficondo desde jó nomeodo o Eng. Armondo Ribeiro, com os contotos insÌiiucionois:

ormondo.ribeiro@funchol.ot. telefone 291 211000.

Clóusulq l3.o

VIgêncio do conholo

De ocordo com o dísposto no ortigo 126l do RJAL, o período de vigêncio do presente controto coíncíde

com o duroçõo do mondoio do Assembleio Munícipol do Funchol 2021/2025, sem prejuízo do disposto nos

clóusulos l5.oe ló.o.

Clóusulo l4.o

ModiÍicoçõo do conlrolo

l. O presenÌe controto pode ser modificodo por ocordo dos portes outorgontes, sempre que se verífique

umo olteroçÕo onormole imprevisíveldos circunstôncios em que os portes outorgontes fundorom o decisõo

de controtor ou que ossim o imponhom rozões de interesse público, desde que devidomente

fundomentodos.

2. A modificoçõo do conlroÌo obedece o formo escrito.

Clóusulq l5.o

Suspensõo do conlroto

l. A execuçõo dos prestoções que constituem o objeÌo do presente controto pode ser, totol ou

porciolmente, suspenso com os seguíntes fundomentos:

o) lmpossibilidode temporório de cumprimenÌo do conïroto, designodomente em virlude de moro de um

dos Outorgontes no disponibilizoçõo de meios ou bens necessórios ò suo execuçÕo;

b) Por rozões de relevonte interesse público, devidomente fundomentodos.

2. Quondo o suspensõo sejo fundomentodo nos termos dq olíneo b) do número onterÌor, os Outorgontes

devem, com os devidos odoptoções, demonstror o preenchimento dos requisitos previstos nos olíneos o) o

e) do n.o 3 do ortigo I 15." do RJAL.

Clóusulo ló.o

Cessoçõo

L O presente controÌo, nos termos do ortigo 123." do RJAL, pode cessor por resoluçÕo em coso de

incumprimento do controporte ou por moÌivos de relevonte Ínteresse público devidomente justificodos.

@ **,",o,
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2. O presente controto renovor-se-ó opós o instoloçÕo do órgõo deliberotivo do Município.

3. A cessoçõo do presente ocordo nõo poderó nunco por em couso o continuidode do serviço públíco,

cobendo ò Cômoro Municipol o exercício dos competêncios poro os quois o controio tenho deixodo de

vigoror.

Clóusulo 17."

Publicidode

Após o suo oprovoçÕo, o presente controto sero dísponibilizodo no pógino web do Município e no pógíno

web do freguesio e ofixodo em locol próprio nos respetivos sedes.

Clóusulo t8.o

Comunlcoção ò odminislroçõo cenlrol

De ocordo com o dísposto no ortigo 127.o do RJAL, q celebroçõo, olteroçõo e o cessoçõo do presente

controto seró comunicodo, no prozo de 30 dios, oo serviço do odministroçõo centrol responsóvel pelo

ocomponhomenÌo dos outorquios locoís, porvío eletrónico, medionie envio de cópio.

Clóusulo l9.o

Tribunqlde Contos

lsento de fiscolizoçõo prévio oo obrigo do disposto no olíneo g) do n.o I do orfigo 47.o da Lei no 98/97, de 26

de ogosto, Lei de Orgonizoçõo e Processo do Tribunol de Contos, no redoÇõo do Lei n.o 6l/2011, de 7 de

dezembro.

Clóusulo 20.o

Confidenciolidode e Proleçõo de Dqdos Pessoois

ì. Os outorgontes obrigom-se reciprocomente, duronte o vigêncio do controïo e mesmo opós o suo

cessoçõo, o nõo ceder, revelor, utílizor ou discutir, com quoisquer terceiros, todos e quoisquer informoções

e ou elementos que lhe hojom sído confiodos pelo controporte ou de que tenhom tldo conhecimento no

ômbíto do controto ou por couso dele.

2. Os dodos pessoois que quolquer porte ienho ocesso ou que lhe sejom tronsmiiidos oo obrigo do contrqto,

serÕo trotodos em estrilo observôncio dos regros e normos definidos pelo coniroporte.

3. Os outorgontes comprometem-se reciprocomente, designodomente, o nõo copior, reproduzir, odopior,

modíficor, olÌeror, qpogor, desÌruir, difundir, tronsmitir, divulgor ou por quolquer outro formo colocor Ò

disposiçõo de terceiros os dodos pessoois o que tenhom ocesso ou que lhe sejom tronsmitidos pelo

controporte, oo obrigo do controto, sem que poro tol tenhqm sido expressomente instruídos, por escríto,

pelo outro porte.
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4. Coso quolquer outorgonte subcontrote outros entídodes poro o prestoçÕo de serviços, o mesmo seró o

único responsóvel pelo escolho dos entidodes subcontrotodos, bem como por todo o otuoçõo destos. ---
5. Os ouÌorgontes obrigom-se o gorontir que os entidodes por si subcontroÌodos cumprirõo o disposto no Lei

do ProteçÕo de Dodos Pessoois (Lei n.o 67 /98, de 2ó de outubro), dorovonte desÍgnodo por LPDP e no demois

legisloçoo oplicóvel, devendo tol obrigoçõo constor dos controtos escritos que celebrem com outros

entidodes por si subcontrotodos.

ó. Os outorgontes obrigom-se o cumprir rigorosomente o disposio no LPDP e demois legísloçÕo oplicóvel em

motério de trotomento de dodos pessoois e, coso sejo oplícóvel, nomeodomente o:

o) utilizor os dodos pessoois o que tenhom ocesso ou que lhe sejom tronsmitidos pelo controporte, único e

exclusivomente poro efeíÌos do objeto deste controlo;

b) observor os termos e condições consiontes dos instrumentos de legolizoçõo respeitontes oos dodos

trolodos;

c) monter os dodos pessooís estritomente confidenciois, cumprindo e gorontíndo o cumprimento do dever

de sigilo profissionolrelotivomente oos mesmos dodos pessoois;

d) cumprir quoisquer regros relocionqdos com o Ìrotomento de dodos pessoois o que o controporte estejo

vínculodo, desde que toís regros lhe sejom prevíomente comunicodos;

e) pôr em próÌico os medidos técnicos e de orgonizoçõo necessórios ò proteçõo dos dodos pessoois

trotodos porconto do outro outorgonte contro o respeiivo destruiçÕo, ocidentolou ilícito, o perdo ocidentol,

o olteroçõo. o difusõo ou o ocesso nõo outorizodo, bem como contro quolquer outro formo de troÌomento

ilícito dos mesmos dodos pessoois;

f) osseguror que os seus coloborodores cumprom todos os obrigoções previstos no controto.

7. Os outorgontes serõo reciprocomente responsóveis por quolquer prejuízo em que o outro venho o inconer

em consequêncio do trotqmento, por porte do mesmo e/ou dos seus coloborodores, de dodos pessoois em

violoçÕo dos normos legoís oplicóveis e/ou do disposto no controto.

8. Poro efeitos do disposto nos números onteriores do presente clóusulo entende-se por "coloborodor" Ìodq

e quolquer pessoo singulor ou coletÌvo que preste serviços q um dos ouiorgontes, incluindo,

designodomente, representontes legois, trobolhodores, prestodores de servíços, procurodores e consultores,

independentemente do noturezo e volidqde do vínculo jurídico estobelecido.

9. A obrigoçÕo de sigilo previsto no presente clóusulo montém-se mesmo opós o cessoçôo do presente

controto, independentemente do moiivo por que ocorïo.
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10. Os outorgontes comprometem-se o cumprir inÌegrolmente e sem reservos com o estipulodo no Lei de

ProteÇôo de Dodos.

Clóusulq 2l.o

Disposições Finois

L A minuto deste controto interodministrotivo, que se dó oqui por integrolmente reproduzido, foi presente ò

reuníõo do Cômoro Municipol do Funchol em 22 de novembro de 2022, em conformidode com o disposio

no olíneo m) do n.o I do ortigo 33.o do RJAL, e submetido ò sessõo do Assembleio Municipol do Funchol -ó

de dezemb ro de 2022, poro efeitos de ouforizoçõo, nos termos do olíneo k) do n.ol do ortigo 25.o do mesmo

legol.

2. A mesmo minuto foi presente ò reuniõo do Junto de Freguesio do Monte o I de novembro de 2022, em

conformidode com o disposto no olíneo i) e j) do n.o I do ortigo ló.o do RJAL, e submetido ò sessÕo do

Assembleio de Freguesio do Monte, o 30 de novembro de 2022, poro efeitos de outorizoçÕo nos termos do

olíneq g) do n.o ì do ortigo 9.o. do mesmo diplomo.

3. O encorgo globol resultonte desto despeso tem cobimento orçomentol, conforme informoçõo de

cobimenÌo 2022/4174 e nos termos do ortigo 5.o n.o 3 do Lei 8/2012, este controto tem o ossunçõo de

compromísso número 2022/ 4223.

Clóusulo 22.o

Entrodo em vlgor

O presente controto enÌro em vigor no dio I de joneiro de 2023.

Feito nos poÇos do Munìcípio do Funchol, oos l4 dios do mês de dezembro do ono de 2022, em dois

exemplores, ficondo um exemplor no posse de codo um dos Controenles.

Presidente do Cômoro MuniciPol

pEDRO MIGUEL AMARO Assinado de fgrma di,gital por

DE BETTENCOURT 
P!ryO MqU-ELA.I\4ARO DE

BETTENCOURT CALADO
CALADO Dados:2022.12.1409:39'.062

Pedro MiguelAmoro de Bettencourt Colodo

A Presldente do Junto de Freguesio

Morio ldolino Fernondes do Silvo
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

A N EXO A.I
G ESTÃO E MAN UTE N çÃO D E

ESPAÇOS VERDES

ffi =P,*,*o,

M0irïE

pôR o FUNCHAL SEMpRE À FRENTE



ú
TREGUESIA DO MONTE

Anexo A-l

Gestõo e monutençõo de espqços verdes

Poro o eloboroçõo deste onexo foiconsiderodo que

l. O descritor seró o m2 de óreo verde;

O volor constonte do controto onterior ero 4,00€/m2, sendo que ogoro se propõe um oumento poro
6,00€/m2 otendendo ò infloçõo ocorrido desde 2018, e principolmente otendendo oo oumento do
preço do mõo de obrq motivodo pelo suo escossez;

A monutenÇÕo dos órvores com olturo superior o 1.80m, incluídos nos espoÇos verdes conlinuo do
responsobilidode do Município;

O volor ossocÍodo é de 6,00€/mzX 3 O4Om2 - 18 240,00€.

3.

4.

2.
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
l,rVl;aO 0t, .JÀ8ÍillS

r:taT.rri[EffitxrfitrlEg

Delegação de Competências _ Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

Rua da Piedade (triângulo escola do Livramento)
Monte

2.L
Freguesia do Monte

Rega: s/ informação

Fotos

S/ Escala íü

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 15 m2

Mapa
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Manutenção de Espaços Verdes Municipals no Concelho do Funchal
l

1r .i .r';i

olvlôao oe JÁRotNs

Delegação de Competências- luntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERIZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Rua do Prof. Bettencourt Rodrigues (triângulo, Marmeleiros)
Monte

2.2
Localização:

Área aprox.: 6 m2

Mapa

Freguesia do Monte

Rega: s/ informação

Fotos

s/ Escala í)
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Manutenção de Espaços Verdes MunicÍpais no Concelho do Funchal

DIVISÀd OE JÂROJìS@@tr
Delegação de Competências_Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Rua 1s de Maio (triângulo, Marmeleiros)
Monte

2.3
Localização:

Área aprox.: 16 m2

Mapa

Freguesia do Monte

Rega: s/ informação

Fotos

q*

S/Escala 1>
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Manutenção de Espaços Verdes Munícipais no Concelho do Funchal ...1 '

otvlsÂo llE.lÂRôrÍs

Delegação de Cornpetências _Juntas de Freguesia 2023 ll

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

localização:

Área aprox.:83 m2

Mapa

Miradouro dos Marmeleiros

Freguesia do Monte

s/ Escala í)

Rega: s/ ínformação

Fotos

Monte
2.4

t
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
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Delegação de Competências-Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

Estrada dos Marmeleiros (canteiro das Tílias)ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 135 m2

Mapa

Freguesia do Monte

Monte
2.5

Rega: s/ informação

Fotos

s/ Escala í)

*
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Manutenção de Espaços Ver.des Municipais no Concelho do FunchaJ

olvtsÃo oÈ JARorNs

Delegação de Competências _Juntas de Freguesia 2023

ldentificação:

[ocalização:

Área aprox.: 155 m2

Mapa

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

Caminho da Portada de Ste António ( Rib.e do Monte, canteiro)

Freguesia do Monte

Rega: s/ informação

Fotos

5/ Escala í)

Monte
2.6
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Manutenção de Espaços Verdes Munícipais no Concelho do Funchal

Delegação de Competências -Juntas 
de Freguesia 2023

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 100 m2

Mapa

FrcHA DE CARATERIZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

Caminho de Ferro do Monte (junto ao Lar de Sta. lsabel, 1

canteiro)

Freguesia do Monte

Rega: s/ informação

Fotos

s/ Escala {}

Monte
2.7
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Manutênção de EspaçosVerdes MunicÍpals no Concelho do Ftrnehal
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Delegação de Cornpetências -Juntas 
de FreguesÍa 2023

FICHA DE CARATERIZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

Localização:

Área aprox.:420 m2

Mapa

@ ***,^o,

Caminho de Ferro do Monte (paralelo ao Caminho da Torrinha, 1

canteiro)

Freguesia do Monte

Rega: s/ informação

Fotos

s/ Escala í)

Monte
2.8
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
DtvtsÀÕ DÉ.rÂR0rNs

Delegação de Competências _Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE cARATÊRtzAçÃo oe cADA EspAço vERDE

Monte

6

ldentificação:

[ocalização:

Área aprox.: 80 m2

Mapa

Caminho de Ferro do Monte (a norte do Caminho da Portada, l_

canteiro)

Freguesia do Monte

Rega: s/ informação

Fotos

s/ Escala {)

2.9
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Manutenção de Espaços Verdes MunÍcipais no Concelho do Funchal

1,.. , Ìi:

orvrsad oE JAÉorNs
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Delegação de Competências _Juntas de Freguesla 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Caminho do Monte (junto ao restaurante Rústico)

Freguesia do Monte

Monte
2.to

Localização:

Área aprox.: 52 m2

Mapa Fotos

s/ Escala í)

Rega: s/ informação
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
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Delegação de Competências - Juntas de Freguesia 2O23

FrcHA DE CARATERIZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

Estrada do Livramento (Carreiros)ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 35 m2

Mapa

Freguesia do Monte

Rega; s/ informação

Fotos

Monte
2.Lt

lt

S/ Escala í)

I
r
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Manutenção de Espaços Verdes Municipaís no Concelho do Funchal
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@

Delegação de Competências - Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERIZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 72 12

Mapa

@ $*,,,o,

Caminho da Portada de Sts António (Riba sem nome - afluente da

Riba do Monte, l canteiro)

Freguesia do Monte

Rega: s/ informação

Fotos

s/ Escala í)

Monte
2.t2
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Manutenção d,e Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal 'I ;;

Delegação de Competências _ Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

localização:

Área aprox.: 62 m2

Mapa

Rua Pe. Manuel Romão Roque de Aveiro (Az. da Cancela - abaixo
cemitério, 2 canteiros)

Freguesia do Monte

Rega: s/ informação

totos

S/ Escala íD

Monte
2.t3
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal .,: 1 i ì

l

DIVISÁÔ DÉ 
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Delegação de Competências -Juntas 
de Freguesla 2023

FrcHA DE CARATERIZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 12 m2

Mapa

Caminho do Desterro

Freguesia do Monte

Monte
2.L4

Rega: s/ informação

Fotos

S/ Escala í)
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

Delegação de Competências -Juntas 
de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERIZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

Caminho de Ferro do Monte (junto ao Colégio do lnfante)ldentificação;

Localização:

Área aprox.: 70 m2

Mapa

Freguesia do Monte

Monte
2.L5

Rega: s/ informação

Fotos

- -:ilÈü

s/ Escala í)
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

OIVISÀ" DÉ JAROINS

Delegação de Competências _Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentifÍcação: Miradouro do Pico

Localização:

Área aprox.: 142 m2

Freguesia do Monte

Monte
2.L6

Mapa Fotos

s/ Escala ()

Rega: s/ informação

@ *,^**o,
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal ,',i ) I

olvtsao oÊ JÂRotNs

Delegação de eom'petências -Juntas 
de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Oe CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 265 m2

Mapa

Est. Regional 103 (2 canteiros)

Freguesia do Monte

5/ Escala í)

Rega; s/ informação

Fotos

Monte
2.L7

,ruïE

@ **,,no,
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Manutenção de Espaços Verdes Municípais no Concelho do Funchal

Delegação de Competências -Juntas 
de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

Estacionamento do Monteldentíficaçãor

Localização;

Área aprox.: L32omz

Mapa

Freguesia do Monte

Monte
2.18

Rega: s/ informação

Fotos

S/ Escala í)

@ **,,no,

s ft1,
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2.L

2.2

2.3

2.4

2.5

2,6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.Lt

2.12

2.t3

2,t4

2.ts

2,16

2.L7

2.L8

'tr!ffit

FREGUESIA DO MONTE

Rua da Piedade (triângulo Escola do Livramento)

Rua do Prof. Bettencourt Rodrigues (triângulo, Marmeleiros)

Rua 1s de Maio (trÍângulo, MarmeleÍros)

Miradouro dos Marmeleiros

Estrada dos Marmeleiros (canteiro das Tílias)

Caminho da Portada de Sts António (Riba do Monte, canteiro)

Caminho de Ferro do Monte üunto ao Lãr de Sta. lsabel, 1 canteíro)

Camínho de Ferro do Monte (paralelo ao Caminho da Torrinha, 1 canteiro)

CamÍnho de Ferro do Monte (a norte do Caminho da portada, 1 canteiro)

Caminho do Monte üunto ao restaurante Rústicol

Estrada do Livramento (Carreiros)

caminho da Portada de sts António (RibE sem nome - afluente da Riba do Monte, 1 canteiro)

Rua Pe. Manuel Romão Roque de Aveiro (Az. da cancela - abaixo cemitério, 2 canteiros)

Caminho do Desterro

Caminho de Ferro do Monte íjunto ao Colégio lnfante)

Miradouro do Pico

Est, Regional 103 (2 canteiros)

Estacionamento do Montê

15

6

76

83

135

155

100

420

80

52

35

72

62

t2

70

L42

265

1 320

*,,oco
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

M0ilïE

A N EXO A.2
LTMPEZA DAS V|AS EM ESPAçOS PUBLICOS,

SARJETAS E SUMIDOUROS

@ =Pu*.,o,pôR o FUNGHA! SEMPRE À FRENïE
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FREGUESIA DO MONTE

Anexo A-2

Limpezo dos vios e espqços públicos, sorielos e sumidouros

Poro o eloboroçõo deste onexo foiconsiderodo que:

l. O descritor seró o metro lineor (ml) de orruomento;

2. O volor constonte do controto onterior ero 2,00€/ml, sendo que qgoro se propõe um oumento poro
3,00€/ml otendendo ò infloçõo oconido desde 2018, e principolmente otendendo oo oumento do
preço do mõo de obro moÌivodo pelo suo escossez;

3. O volor ossociodo é de 3,00€/mlX l6 778m1= 50 334,00€.

@ =P**.*-pôÊ o FUI.CHA s$.PnË À FnãrnE
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TopónÍnrc Categoria Extensãoid vla

#
3

250
303
302
301

2000
469
307
306
547
311

60ô
308
296
297
298
649
299
647
677
736
742
735
761
772
798
829
830
838
839
840
849
642
950
951

620
621
622
608
729

2210
2211

852
607

1 180

2213
734

2203
2205
2206
1069
1280
843

1957
1958
2005

@ **,,,n,

Escd dos Saltos
Tv das Eiras
Esc do Feijáo
Vr da Lev da Corujeira
Bc da Lev da Corujeira
Ent 5
lps 1 do Cam do Tanque
Esc da Casa Branca
Vr do Boneco
Bc do Chapeludo
Vr do Miradouro (Monte)
110

Tv do Chapeludo
Bc da Pereira
Vr da Fonte do Machado
Tv do Cabeço
Lev do Flamengo
Cam Padre José Marques Jardim
Esc do Piquinho
Cam do Poço do Rodrigo
Bc do Ribeiro da Cal
Escd das Tílias
Lev do Ribeiro da Cal
Vr da Fonte
Bc da Lev dos Tornos
Vr do Ribeiro da Cal
Bc do Pico
Escd do Pico
Tv das Tílias
Escd do Cabeço do lmpério
lps 2 do Cam do Tanque
Az da Cancela Monte
Esc da Eira do Lombo
Cam da Corujeira de Baixo
Cam das Lajinhas
Vr do Pico da Pedra
Vr dos Pocinhos
Bc das Tílias
(Ent 101)
Tv do Poço do Rodrigo
(Ent 159)
547
Vr dos Poços
111

Tv do Tanque (Monte)
Esc do Ribeiro da Cal
Tv do Barreiro
(Ent 1 1)

5M
(Ent 12)
Esc da Corujeira
Vr das Quintas
Bc da Cafeteira
(Ent 114)

365
391

Escadinhas
Travessa
Escadinhas
Vereda
Beco
Entrada
lmpasse
Escadinhas
Vereda
Beco
Vereda

ïravessa
Beco
Vereda
Travessa
Levada
Caminho
Escadinhas
Caminho
Beco
Escadinhas
Levada
Vereda
Beco
Vereda
Beco
Escadinhas
Travessa
Escadinhas
lmpasse
Azinhaga
Escadinhas
Caminho
Caminho
Vereda
Vereda
Beco
Entrada
Travessa
Entrada

Vereda

Travessa
Escadas
Travessa
Entrada

Entrada
Escadinhas
Vereda
Beco
Entrada

137
228
231
154
79
43

124
86

185
247
265

77
90

174
146
60

185
107

91

322
110
112
313
393
254
184
102
121

148
143
99

356
324
202
132
95
91

139
214
276
64
80

332
178
108
90

110
119

76
133

66
220

73
77
67
22

pop o FUflcH^L SEMPRE À FRENïE
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1999
834
833
837
836
847

2282
855
856

2272

1327
2227
2330
2214
2209
2006
2003
2281
2280

226
2278
2277
2263
2257
2276
2271

2270
2269
2267
2265
2264
2275
2274
2273

304
731
732
733
772

2204
620
783

1054
1032
2850
2851
845

1025
't025
2861
2862
2863
2865
2866
2871
2872
2873

@ **,,..,

387
Bc da Longueira
Vr da Longueira
1" Ent da Tv da Longueira
Tv da Longueira
Vr da Bica

603
Escd do Sanatório
Vr da Parreira
594
Cam Reverendo Padre Eugénio
Borgonovo
558
621
549
546
392
390
602
601

Cam Antigo do Terreiro da Luta

600
599
586
585
598
593
592
591

590
588
Ent 166
597
596
595
Bc do Brangala
Escd do Poço do Rodrigo
Tv da Lev dos Tornos
Bc das Eiras
Bc da Lev dos Tornos
Cam dos Marcos
Vr do Pico da Pedra
Tv dos Poços
Cam do Pico
Cam da Longueira
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
lps 1 da Rua Dr Vasco Marques
Cam da Eira do Lombo
Cam da Eira do Lombo
Ent 32
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Ent 65
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designaçâo atribuida

Beco
Vereda
Entrada
Travessa
Vereda

Escadinhas
Vereda

Caminho

Caminho

Entrada

Beco
Escadinhas
Travessa
Beco
Beco
Caminho
Vereda
Travessa
Caminho
Caminho
Escadas

lmpasse
Caminho
Caminho

111
69

110
62

130
144
110

68
157

72

1303
111
405

54
59

294
252
173
20

850
40
29
44

115
29
33
93
48
77
49
91

28
64
14

48
190

94
26
53
78

101

126
142
37
52
95
40

124
94
29
45
47
78
86
43
23
40

PÔR o FUIICHAT SEMPRÉ À FNENÌE
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4

2878 Sem

2883 Sem

2885 Sem

2890 Sem

5

Vr

atribuida

atribuida

94

49

73

97

I

''''i,,, i,' ;, ' ;, I tii t.li,l iirirl.:i,';,ì1,:rlrli : I

ÏOTAL 16 778
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Link poro visuolizoçÕo dos orruomentos

https://cmfunchal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d054d1a7360490e9370bfOec6489952

, I r-,; .r i:

:' ,-i ji-'-,- i,l:'l:,;, , ,, -,,: ,i: ii,rl .

FrD[t rb

tlrnôr
nsoü r,lo
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

ABRIGOS DE PARAGENS DOS

TRANSPORTES PU BLICOS

A N EXO A.3

@ ***,,o,

l.,loilTI
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FREGUESIA DO MONÏE

Anexo A-3

Monulençõo, reporoçõo e subsliluição do mobiliório urbono inslolodo no espoço público, com exceçõo
doquele que sejc obieto de concessõo

Poro o eloboroçõo deste onexo foiconsiderodo que

l. O típo de mobÌliório considerodo é o obrigo de porogem de qutocorros nÕo concessionodo;

2. O descritor seró o número de equipomentos (un);

3. O volor seró de 25A,OO€/equipomento e represento o custo histórico otuolizodo do volor médio de
reporoçõo/substituiçõo onuol de um obrigo;

4. O volor ossociodo é de 250,00€/un X 12vn= 3 000,00€.

@ ***"*,
póR o FUilcHÀL sEl'aPRË À FnErïE
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coNsrRuçÃo r ruRruureruçÃo DE ABRrGos DE

PARAGENS Dos TRANSPoRTES púeucos

FOTO 2.1

locnuzlçÃo
Estrada dos Marmeleiros a

norte do Hospital dos Marmeleiros

T|PO DE CONSTRUçÃO

Alvenaria

FOTO2.2

LOCAUZAçÃO

Estrada dos Marmeleiros, lado
Norte e acima do Centro de
Saúde do Monte

T|PO DE CONSTRUçÃO
Estrutura metal/vidro

@ =P**.*.pôR o FUÌ{CHAL sEMPnÈ À Fn€iÍTE
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FOTO 2.3

rocAuzAçAo
Estrada dos Marmeleiros,
lado sul junto ao Centro de
Saúde do Monte

TtPO DE CONSTRUçÃO

Alvenaria

FOTO2.4

LOCALTZAçÃO

Estrada dos Marmeleiros junto
à Rua Professor Bettencourt Rodrigues

T|PO DE CONSTRUçÃO

Estrutura metal/vidro

FOTO 2.5

LOCAUZAçÃO

Vereda das Quintas

T|PO DE CONSTRUçÃO

Alvenaria

@ ***,,o,

,ú
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FOTO 2.6

LOCAUZAçÃO
Estrada dos Marmeleiros junto ao

Largo do Fonte

T|PO DE CONSTRUçÃO

Estrutura metal/vidro

FOTO2.7

rocAuzAçÃo
Estrada do Curral dos Romeiros,
junto à Rua José Ants P. Rodrigues

TIPO DE CONSTRUçÃO

Alvenaria

FOTO 2.8

rocAuzAçÃo
Estrada do Livramento junto à

Escola da Piedade

TrPO DE CONSTRUçÃO

Alvenaria

@ =P**.*o'ÈÕR o FUXCHAL SEMPRE À FRENTÊ

Pógino 48



4

FOTO 2.9

LOCALTZAçÃO

Estrada do Livramento a poente do
Caminho de Ferro

T|PO DE CONSTRUçÃO

Alvenaria

FOTO 2.10

LOCAUZAçÃO

Estrada do Curral dos Romeiros,
junto à Rua Nova do Curral das Romeiras

T|PO DE CONSTRUçÃO

Alvenaria

FOTO 2.11

LOCALTZAçÃO

Rampa do Cabeço dos Lombos

T|PO DE CONSTRUçÃO

Alvenaria

*

@ o
VruNcurt
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FOTO 2.12

rocAUzAçÃo
Caminho dos Saltos, Terminus {parque de
estacionamento)

T|PO DE CONSTRUçÃO

Alvenaria

@ ***"*,
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ANEXO A.4
LISTAS DAS ESCO LAS P R IM E I RO

CICLO E/OU PRÉ ESCOLAR

ffi =P,,,,,,*-

CAMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

M0lrïE
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FREGUESIA DO MONTE

Anexo A-4

Reolizoção de pequenos reporoções nos eslobelecimenlos de educoçõo pré-escolor e do primeiro ciclo
do ensino bósico e monulençõo dos espoços envolventes

Poro o eloboroçõo deste onexo foìconsiderodo que

l. O descritor seró o número de escolos do ensino pré-escolor e bosico do responsqbilidode do
munÍcípÍo (un);

2. O volor seró de 10.000,00€ por escolo e ono;

3. O volor ossocíodo é de 10.000,00€/un X I un = 10.000,00€.

@ ****,
pôR o FUTaGHAL 3ErpnË 
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TISTA DE ESCOLAS DO 19 CICTO E/OU PRÉ ESCOLAR

DESTGNAçÃO DA ESCOTA

Escola do Livramento

N9 CAMARÁRIO
58

rocAUzAçÃo
Est. do Livramento, 112

PROPRIEDADE

CMF

EM ATIVIDADE

Sim

TIPO DE ENSINO

Misto

Épocn coNsrRUTrvA
Centenário

PARqUE INFANTIL

Sim

@ =Pu*.n*póR o FUNGHAL SEMPRE À FnEÌrrE
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AN EXO A.5

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

QUADRO GERAL

@ v9u^,.*o,
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Anexo A-l - Gestõo e
Monutençõo de Espoços
Verdes

Anexo A-2 - Limpezo dos vios
e espoços públicos, sorjetos e
sumidouros

Anexo A:3 - MonutençÕo,
reporoçõo e substiÌuiçôo do
mobilíório urbono instolodo
no espoço públÍco

Anexo A-4 - ReolizoçÕo de
pequenos reporoções nos
estobelecimentos de
educoçÕo pré-escolor e do
primeiro ciclo do ensino
bósico e monutençõo dos
espoços envolventes dos
estobelecimentos de
educoçÕo pré-escolor e do
primeiro ciclo do ensino
bósico

FREGUESIA DO MONTE

QUADRO FINANCEIRO OBRAS

3 040

ml 16778

UN 12

UN

ó.00 € 18240,00 €

3,00 € 50 334,00 €

250,00€ 3000,00€

r0000,00€ r0000,00€

m2

Número ïolol Vslor Unilariolndlcodor ïolol

IOTAT 81 574,00€

Este é o volor o tronsferir onuolmente dividido por duodécimos respeitontes oo Anexo A.

VruNcuar
o
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

MO}ITE

APO IO SOCIAL A COM U N IDADE

AN EXO B

@ =P,*.*0.
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FREGUESIA DO MONTE

Anexo B

Apoio Sociol ò Comunidqde

Poro o eloboroçõo deste onexo foi considerodo que

O descriÌorierio umo conjugoçõo de índicodores que reflitom o reolidqde sócio económico dos seus
hqbitqntes, por nÕo estor disponível informoÇÕo direto (por exemplo o PIB por hobitonte);

Os índicodores serõo:
o. O número de hobitonïes do freguesio, segundo os dodos preliminores dos censos de 2021:
b. A toxo de desempregodos por hobitonte do freguesio, segundo os dodos do lnstituto do

emprego reloÌivo oo mês de fevereiro de 2022:
c. Número de pessoos por fogo segundo os dodos preliminores dos censos de 2021:
d. Volor mediono dos vendos por metro quodrodo de olojomentos fomiliores, referentes oo

terceiro trimestre de 2O2l .

3. No controto onterior o opoio sociol ero no volor de ó9 354,00€, que correspondio oo somotório de
três componentes:

o) lntervençõo Comunitório. no volor de 57 I 14,00€;
b) Apoio oo Ensino, no volor de 7 24O,OO€:
c) Hobitoçõo, no volor de 5 000,00€.

4. O volor conespondente oos indicodores referidos no no 2 é de l0l 288,45€, conforme oboixo
discriminodo:

o) lndicodor número de hobiÌontes por freguesio:
. 5 795 hob X ó.50€/hob = 37 667,50€:

b) lndicodor toxo de desemprego por hobítonie:
. (292 desemp. / 5795 hob) X 220.000,00€ = ì I 085,42€;

c) lndicodor número de pessoos por fogo:
. 15795hob /2 4óó fogos) X l0 000,00€ =23 499,59€;

d) lndicodor vqlor mediono dos vendos por metro quodrodo:
. 30 000,00€ / (l 453,00€ / I 000,00€) = 20 646,94€.

e) lndicodor volor poro o reolizoçõo de pequenos obros, nomeodomente, colocoçõo,
monutençõo e reporoçõo de conimões, degrous e povimentos.

. 0,50€ X 16 778 = 8 389.00€.

Este é o volor o tronsferir onuolmente dividido por duodécimos respeitontes oo Anexo B

o
Vruna+rt

TOTAT ANEXO B l0r 288,À5€
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AN EXO C
APO|O l\O MUN|CíP|O NA PRESTAçÃO DO

sERVrçO DE COBRANçA DE

RECEITAS MUNICIPAIS

@ vP**.,^,
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T,IONTE

pôR o FUNCHAL SEMPRE À FRENTE



a
IREGUESIA DO MONÏE

Anexo C

Apoio oo município no prestoçõo do serviço de cobronço de receilos municipois

Poro o eloboroçõo deste onexo foiconsíderodo que

O descriÌor seró o número de controtos de fornecimento de óguo existenÌes no freguesío o 3l de
dezembro de 2021:

O volor tenho duos componentes, sendo umo componenÌe fixo no montonte de ó.000€ e umo
componente vorióvel no volor de 0,70€ por codo instoloçõo;

3. O volor o tronsferir é de ó.000€ + 0,70€/un X 2.327 un = 7.628,90C

Este é o volor o tronsferir onuolmente dÍvidido por duodécímos respeiiontes oo Anexo C

2

TOTAL DO ANEXO C 7.628,90€

@ =P,*.,0,pôp o FUNCHI gÊtaPRÊ À FIEIÍÍE
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CÂMARA MUNIcIPAL DO FUNCHAL

H0llïf

ANEXO D
MAPA FINAN CE IRO

@ =F**.*o.-
PóR o FUNCHAL sËMpRE À FRENTE



ó
TREGUESIA DO MONTE

Anexo D

Mopo Flnonceiro

BUffOÍiALANEXo B. AFÕlË,. $Õ' ,HLÀ
CQMUNIPADE

SUBTOTAL ANEXO C _ APOIO AO
MUNTCíP|O NA PRESTAÇÃO OO SERVTÇO DE

CoBRANÇA DE RËCEITAS MUNIC|PATS

l.Oi:l2W,45€

7 62890Q

ÏOTAt I ?0 4tt,35€
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