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Coros Autqrcos

A descentrolizoçõo odminisÌrotivo e o ouÌonomio do poder locol sÕo fotores essenciois

poro o melhorío do reloçÕo enlre o Eslodo e os CidodÕos.

O Estodo, poro bem servir, Ìem de tronsferir poder de decisÕo poro os oulorquios, e.

preferenciolmente, poro os eleitos mois próximos desses cidodÕos, que sÕo,

inegovelmente, os Juntos de Freguesio.

É com o duplo objetivo de concreÍizor o princípio do subsidioriedode, e de cumprir o

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

um novo controlo interodministrolivo, oo obrigo do Lei75/2013 de l2 de setembro.

Eslo novo proposto resulto do entendimento do DireçÕo Geroldos Autorquios locois, bem

como o do Secretorio de Estodo dos Autorquios Locois de que, com enlrodo em vigor do

Lei n.o 50/2018, de ló de ogoslo. o tronsferênciq de otribuiçÕes e compelêncios poro os

ouÌorquios locois nos Regiões Autónomos, incluindo o tronsferêncio dos municípios

insulores poro os freguesios, corece de regulomentoçÕo, por diplomo próprio, medionte

iniciotivo legisloiivo dos ossembleios regionois.

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

descentrolizoçÕo odminislrotivo, reformulou os procedimentos previstos qnterÍormenle,

que sÕo moteriolizodos nesie novo documento - controto inÌerqdministroÌivo de

delegoçÕo de competêncios.

lmporto reolçor que esio proposlo é ocomponhodo de um reforço dos meios finonceiros,

com o objeiivo de permitir òs juntos de freguesio o exercício pleno dos competêncios

delegodos.

PreÌendo que este documento que ogoro vos opresenÌo, depois de oprovodo em sede

de Assembleio de Freguesio e Assembleio Municipol conÌribuo decisivomente poro o

reforço do outonomio locol e, principolmente, poro o bem-estor dos CidodÕos que

servimos.
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ENQUADRAMENTO

Alendendo o que o delegoçÕo de compeÍêncios dos municípios nos órgÕos dos freguesios represento umo
imporionÌe concretizoçÕo dos princípios constitucionois do descenÌrolizoçÕo odminisÌrotivo, do
subsidioriedode e do outonomio locol, enuncÍodos no ortigo ó.o n.o 1 e ortigo 267.o n.o 2, ombos do
ConslÌÌuiçÕo do Repúblico Portugueso, o Cômoro Municipol do Funchol vem propor o celebroçÕo de um
controto que consubsloncie esso delegoçÕo. de ocordo com os elementos que se junto.

A delegoçõo de competêncios, regulodo no Anexo I ò Lei n.o 75/2013, de l2 de seÌembro (RJAL),

nomeodomente nos seus ortÌgos nol3l e ì1ó e seguÌntes, promove o coesÕo Íerriloriol, o melhorio dos

serviços prestodos òs populoções e o oÌimizoçÕo dos recursos disponíveis.

A delegoçÕo de competêncios nos órgÕos 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
interodministrolivo, devidomente outorizodo pelos órgÕos deliberotivos respetivos, ossembleio de freguesio
e ossembleio municipol.

Nesle seniido, e umo vez que, oo obrigo do disposto nos orÌigos ló.o n.o l, olíneo i) e j) e 33.o n.o ì olíneo l) do
RJAL, estÕo encelodos oficiosomenle os procedimenlos odminislrotivos de negocioçÕo e eloboroçÕo de
umo proposto de controto interodministrotivo, o Cômoro MunicÌpol vem ogoro moteriolizor esso proposto

oÌrovés dos presentes documenÌos.

Estes documentos sÕo compostos pelo minulo de controÌo e seus onexos que moteriolizom
geogroficomente quois os competêncios que sÕo delegodos, bem como justificom os meios finonceiros o

Ìronsferir:

Anexo A - Obros:

o. Anexo A - I GesÌÕo e monutençõo de espoços verdes;
b. Anexo A - 2 ReolizoçÕo de pequenos reporoçÕes nos estobelecimentos de educoçÕo pré-

escolor e do primeiro ciclo do ensino bosico e monutençõo dos seus espoços envolvenÌes;
c. Anexo A - 3 Quqdro finonceiro obros.

Anexo B - Apoio sociql à comunidode;

Anexo C - Mopo Íinonceiro;

Nos onexos sõo opresentodos os descritores que permitirom determinor o volor de codo um dos iÌens
onolÌsados e ossim determinor o volor do opoio o otribuir onuolmente ò Freguesio, no ômbito do delegoçõo
de competêncios.
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coNTRATO trÚmrno 226 /2022

CONÏRATO INTERADMINISTRATIVO . IREGUESIA DA SE

Entre:

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

por Pedro Miguel Amoro de Bettencourt Colodo. Presidente do Cômoro Municipol do Funchol e em nome

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

2 do ortigo 35.'do Regime Jurídico dos Autorquios Locois, oprovodo pelo Lei número 7512013, de l2 de

setembro, odionle designodo poro efeilos do presente controÍo por Primeiro Oulorgonle.

A Freguesio do Sé, pessoo coletivo número 5ll2l5BBó, com sede no Trovesso dos Reis, no15,9050-443,

freguesio do Sé, Município do Funchol, representodo por Luís Miguel Mouro de Sousq, no quolidode de

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

odvém do olíneo o) número I do ortigo lB.'do Regime Jurídico dos AuÌorquios Locois, oprovodo pelo Lei

número 75/2013, de l2 de seÌembro, odionfe designodo poro efeitos do presente controto por Segundo

Outorgonte.

Considerondo que:

A. O regime jurídico oprovodo pelo Lei n." 75/2013. de l2 de seïembro (RJAL), prevê o concretizoçõo do

delegoçõo de competêncios otrovés do celebroçõo, entre orgõos dos municípios e órgõos dos

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

próprios dos populoções dos freguesios, em especiol no ômbiÌo dos serviços e dos otividodes de

proximidode e do opoio direto os comunidodes locois;

B. Os controtos Ínterodministrotivos visom regulor reloções jurídicos de coordenoçõo e coloboroçÕo entre

pessoos coletivos públicos que permitom conferir ò Administroçõo Público umo moior flexibilidode e

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

C. Nos termos do ortigo 120." do RJAL, ouïro formo de concretizoçõo de delegoçÕo de competêncios, que

nÕo sejo otrovés do celebroçÕo de controtos interodminístrotivos, é nulo;

D. A negocioçõo, celebroçõo, execuçõo e cessoçõo destes controtos obedece oos princípios do

iguoldode, do nõo discriminoçÕo, do estobilídode. do prossecuçÕo do interesse público, do

continuidode do prestoçõo do serviço público e do necessidode e suficiêncio dos recursos;
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E. A por dos regros estobelecidos pelo RJAL, os controtos inÌerodminisÌroÌivos estÕo oindo sujeitos, o líÌulo

subsidiorio, oo Código dos Contrqtos Públícos e oo Código do Procedimenlo AdministroÌivo;

Consíderondo tombém que:

F. Umo odminisiroçÕo locol moderno qssento o suo oçÕo numo efetìvo orticuloçÕo enfre todos os órgÕos

dos outorquios locois, em respeiio pelo outonomio de codo um, mos coloborondo otivomente enÍre si

no sentido do melhorio dos serviços prestodos òs populoções;

G. Num contexto de escossez de recursos, ìmporto renlobilizor os meios disponíveis, num quodro de

corresponsobilizoçÕo, cooperoçÕo, solidoriedode, mos sobretudo lendo em otençÕo o necessidode de

enconÌror respostos eficozes poro os problemos e dificuldodes com que todos os dÌos os outorquios locois

sÕo confronlodos;

H. As otribuições dos municípios podem ser prosseguidos pelos freguesios, desde que os órgÕos municipois

deleguem compelêncíos em domínios dos inieresses próprios dos populqções destos, nomeodomenie

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

termos do ortigo l3l do RJAL;

l. A delegoçÕo de competêncÍos dos municípios poro os freguesios é fixodo olrovés de controlo

interodminisÌrotivo, devendo permiÌir umo melhor ofeloçÕo de recursos humonos e finonceiros, e é

configurodo em lermos flexíveis, de modo o viobilizor umo hormonizoçõo 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 1 do ortigo 33.o esÌobelece que compete òs cômoros municipois discutir e preporor com

os junÌos de freguesio do respetivo município conÌrotos de delegoçÕo de compeÌêncÌos;

K. O exercício, pelo Freguesio, dos competêncios delegodos nÕo determino o oumento do despeso público

globol, promove o oumenÌo do eficiêncio do gestÕo e dos gonhos de eficócio dos recursos por porte

dos outorquios locois e concretÌzo umo boo oriiculoçÕo enÌre o município e o freguesio.

É celebrodo o presenle conlrolo. nos termos e poro os efeilos do disposÌo no ortigo l2O.o do RJAL, que se

regeró pelos clóusulos sequÌntes:

Clóusulo l.q

Objeto

1. O presente controÌo tem por objeio o orÌiculoçÕo dos compelêncios delegodos pelo Cômoro Municipol

do Funchol no JunÌo de Freguesio do Sé nos seguintes óreos:
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o) Obros;

b) Apoio sociol ò comunidode;

2. No que concerne òs obros, considero-se o seguinte:

o) GestÕo e monutençÕo dos espoços verdes;

b) ReolizoçÕo de pequenos reporoções e monutençÕo dos estobelecimentos de educoçÕo pré-escolor

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

3. No que concerne oo opoio sociolò comunidode. considero-se o seguinle:

o) Promover e execulor projelos de intervençõo comunilório nos óreos do oçÕo sociol, soÚde, culÍuro,

educoçÕo e desporto, e. opoior otividodes de nolurezo sociol. culturol, desportivo, recreqtivo ou outro

de ìnteresse poro o freguesio;

b) Apoior o ensino bósico e pré-escolor;

c) ConÌribuir poro os políticos municipois de hobitoçõo;

d) ReolÌzoçõo de pequenos obros, nomeodomenÌe o colocoçÕo, monutençÕo e reporoçÕo de

corrÌmões, degrous e povimentos.

Clóusulq 2.o

Obrqs

No ômbiÌo do execuçõo dos obros:

I . GesÌÕo e monutençÕo dos espoços verdes idenlifícodos no Anexo A - l, incluindo o preporoçÕo e

limpezo do terreno, plonÌoçÕo, rego e podo de orbusÌos e órvores oÌé o olÌuro de l,8Ometros.

2. Reolizoçõo de pequenos obros de reporoçÕo e monulençÕo dos esÌobelecimentos de educoçÕo pré-

escolor e do prÍmeiro ciclo do ensino bósico e dos seus espoços envolvenÌes, sendo que essos obros

incluem o reporoçÕo e substituiçõo de vidros, fechoduros, portos, jonelos, povimentos, vedoçÕes elc.,

nÕo só nos edifícios. mos Ìombém nos óreos de recreÌo e de desporto e lozer inÌegrodos no seu perímetro.

As escolos esÌÕo identificodos no Anexo A - 2.

3. Todos os meios humonos, equipomentos e moteriois necessórios ò execuçÕo dos obros sÕo do

responsobilidode do Junto de Freguesio.

4. Os meios finonceiros o tronsferir onuolmenÌe, poro goronÌir o exercício dos competêncios delegodos sÕo

os volores consÌontes no Anexo A - 3.

5. Os volores otribuídos, nesÌc componenÌe, nÕo podem ser utilizodos em pogqmenÌo de remuneroçÕo dos

recursos humonos próprios do Junto de Freguesio ou eleitos locois.
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Clóusulo 3.o

Apoio sociql ò comunidode

No ômbito do intervençõo comunitório:

l. O exercício desto compeÌêncio consiste em promover e executor projeÌos de intervençÕo comunitóriq

nos óreos do oçÕo sociol, soúde, culturo, educoçÕo e desporto, bem como, opoíor otividodes de

nqÌurezo sociol, culÌurol, desportivo, recreolivo ou outro de interesse poro o freguesio, os quois, quondo

forem objeto de opoio por porte do Cômoro Munìcipol do Funchol, devem ser orÌiculodos com eslo. Os

opoios com moÌeriol escolor e de opoio e bolsos de esludo, considerom-se incluídos nesÌo rubrico.

2. No ômbito do opoio oo Ensino:

O exercício desto competêncio consiste em opoíor otividodes extrocurriculores e conceder opoÌos

moteriois complementores oo bom funcionomento do ensino, nos esÌobelecimentos de ensÌno bósico e

pró-escolor do freguesio nomeodomenie, visitos de estudo, ïronsportes, festividodes, moteriois de opoio,

eÍc.

3. No ômbito do opoio ò HobitoçÕo:

O exercício desto competêncio consÍste em contribuir poro os políticos municipois de hobitoçÕo, otrovés

do identificoçÕo de corêncios hobiÌocionois e do reolizoçÕo de inlervenções pontuois poro melhorio dos

condições de hobilobilidode, em orticuloÇÕo e coloboroçÕo com o município.

4. Outros intervenções de proximidode:

ReolizoçÕo de pequenos obros, nomeodomente, colocoçÕo, monutençÕo e reporoçÕo de corrimões,

degrous e povimenlos.

5. Os meios finonceiros o tronsferir mensolmente, poro goronfir o exercício dos competêncios delegodos

sÕo os volores consÌontes no Anexo B.

ó. Os volores oÍribuídos, neslo componente, nÕo podem ser utÌlizodos em pogomenlo de remuneroçõo dos

recursos humonos proprios do Junto de Freguesio ou eleitos locois.

Clóusulq 4.o

Recursos Íinonceiros e modo de ofeloçiio

l. A Cômoro Municipol disponibilizoró os recursos finonceiros destinodos ò execuçÕo do presente conÌroto,

no volor onuol de €72.551,65 (selento e dois mile quinhenlos e cinquento e um euros e sessenlo e cinco

cênlimos), em conformidode com o mopo finonceiro, Anexo C, que foz porte iniegronte desÌe controÌo.
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2. As tronsferêncÌos finonceiros serÕo em duodécimos, o efeÌuor oÌé oo dio 8 de codo mês

3. Atendendo o que, de ocordo com o respelÌvo clossificoçÕo económico/finonceiro, todos os despesos

relotivos òs competêncios delegodos, sÕo despesos correnÌes, o Junlo pode fozer tronsitor os verbos nõo

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

justificodo e oceite pelo Cômoro oté oo dio 30 de novembro do ono o que diz respeiÌo o despeso.

4. A nÕo utilÍzoçõo dos verbos por porte dq Junio de Freguesio implico o suo devoluçÕo.

5. A nÕo devoluçõo dessos verbos obrigo o que iguol montonte fique coÌivo nos tronsferêncíos o reolizor no

ono seguinte.

Clóusulo 5.o

Apoio lécnico

A Cômoro Municipol prestoró o opoio técnico necessório de que o Junto coreço poro o cobol exercício

dos competêncios delegodos e que consistiró, fundomentolmenle, no emissõo de poreceres de coróter

lécnico ou jurídico e de recomendoçÕes, sempre que tol for solicitodo.

Clóusulo ô.q

Obrigoções do Cômqro Municipol

No ômbilo do presente controlo, o Primeiro OutorgonÌe, poro olém dos obrigoções que decorrem dos

clousulos onteriores, obrigo-se oindo o:

o) DesÍgnor um representonie poro o verificoçÕo do modo de cumprÍmento do conÌroÌo e opoio técnico;

b) Aprecior os relotórios de ocomponhomenÌo referente ò execuçõo dos compeÌêncios delegodos.

Clóusulo 7.o

Obdgqções do Junlq de Fteguesio

1. No ômbito do presente conlroto, o Segundo OutorgonÌe fíco obrigodo o:

o) Executor e exercer os compeÌêncios delegodos de modo eficiente e eficoz, sempre em orticuloçÕo e

coloboroçÕo com o Município;

b) Designor um represenÌonle poro o verificoçÕo do modo de cumprimento do conÌroto e opoio técnico;

c) Cumprir todos os orientoções e normos Ìécnicos oplicóveís os otividodes que forom objeto de

delegoçõo;

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

competêncios delegodos;
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e) Dor conhecimenio, no prozo de 30 dios, ò Cômoro Municipol de lodo e quolquer siÌuoçÕo de que

tenho conhecimenïo e que posso vir o prejudicor, impedir, Ìornor moìs oneroso ou difícil o exercício

dos competêncios delegodos;

f) Remeter os relolórios referidos no clóusulo seguinte, nos quois seró prestodo informoçõo

circunstonciodo sobre o exercício dos competêncios delegodos.

Clóusuto 8.o

lnÍormoçõo o disponibilizot pelo Segundo Outorgonle

l. SerÕo eloborodos pelo Segundo Outorgonie os seguintes relotórios:

o) Relotório Semestrol de Acomponhomenlo, que deve conter informoçÕo dos despesos efetuodos com

recursos finonceiros disponibilizodos pelo Primeiro OutorgonÌe, que devem ser entregues oté oo 30.o

{trigesimo) dio do mês seguinte òquele o que o semestre disser respeiÌo;

b) Relotório de AvolioçÕo Anuol, que deve ser enlregue oté oo dio 3l de joneiro do qno seguinÍe òquele

que disser respeiÌo;

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

despeso, nos lermos do orligo 3óo do Código do IVA;

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

2. O Primeiro Oulorgonte pode, oindo, solicitor outros relqtórios odicionois que visem umo melhor

compreensÕo do sotisfoçÕo do interesse público.

Clóusulo 9.o

VeriÍicoçõ o dos relotórios

l. Os relotorios referidos no olíneo o) do n.o I do clóusulo onÌerior que nÕo contenhom o informoçÕo do

despeso reolizodo e ou do suo execuçõo, importom poro o Segundo o restituiçÕo dos recursos fínonceiros

disponibilizodos pelo Primeiro OulorgonÌe ou de porle desles, medionle opuromento efeÌuodo opós o

opresenloçÕo do relotório de ovolioçÕo onuol o que se refere o olíneo b) do no I do clóusulo onterior.

2. Os relotórios o que se refere o n.o I do clóusulo onterior ficom sujeiios o oprecioçÕo do Primeiro

Oulorgonte que, no prozo móximo de 30 dios seguidos, contodos do suo receçÕo, os oprovorÓ ou

devolveró poro retificqçÕo.
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Clóusulq l0.o

VeriÍicoçõo do cumpdmenlo do objelo do conlroto

I . Atento os objetivos que o descenïrolizoçÕo odministrotivo viso oiingir, enunciodos no ortigo I 12." do RJAL,

bem como o disposÍo no ortÌgo 49.o do Código do Procedimento AdminisÍrotivo ocerco dos poderes do

delegonle, e considerondo os exigêncios de unidode e eficócÌo do oçõo odministroÌivo munícipol, o

execuçõo dos competêncios delegodos é sujeito o ocomponhomenio permonente do Município, otrovés

dos respetivos serviços competentes, podendo poro o efeito, monitorÌzor o exercício dos compeÌêncios

delegodos, bem como, solicitor o Freguesio Ìodos os informoções e esclorecimentos que considere

pertinentes

2. A Freguesio deve, sempre que possível, odotor os recomendoÇÕes proposÌos pelo Município, com vislo ò

correçÕo dos deficiêncios deteÌodos.

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

morÇo, com o proposito de ovolior o execuçÕo dos competêncios delegodos oo obrigo do presente

coniroto, nomeodomente, oferindo o necessidode de olteroçÕo dos recursos iniciolmente ocordodos ou o

ovocoçÕo dos compeÌêncios delegodos.

Clóusulq I l.o

Geslor do conlrqlo

O gestor do controto, nos termos do orligo 290o-A do CCP, seró designodo pelo Presidenïe do Cômoro ou,

em coso de delegoçÕo de poderes, pelo membro do execuÌivo com o Pelouro do CoordenoçÕo Político

ou equivolenÌe, ficondo desde jó nomeodo o Eng. Armondo Ribeiro, com os contotos inslitucionois:

ormo ndo.ribeiro@f unchol.pt, telef on e 29 1 2l 1 000.

Clóusulo l2.o

Vigêncio do conlrqlo

De ocordo com o disposto no ortigo 126." do RJAL, o período de vigêncio do presenÌe controlo coincide

com o duroçÕo do mondoto do Assembleio Municipol do Funchol 2021/2025, sem preju2o do disposto nos

clóusulos l4.o e 15.o.

Clóusulo l3.o

ModiÍicoçõo do conlrolo

1. O presenÌe controto pode ser modificodo por ocordo dos portes outorgcnÌes, sempre que se verifique

umo olteroçÕo onormol e imprevisível dos circunslôncios em que os porÌes outorgontes fundorom o decisõo
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de controtor ou que ossim o imponhom rozÕes de inÌeresse público, desde que devidomente

fundomentodos.

2. A modificoçÕo do controlo obedece o formo escrito.

Clóusulo l4.o

Suspenscio do conllqto

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

porciolmente. suspenso com os seguinles fundomentos:

o) lmpossibilidode lemporório de cumprimenlo do controto, designodomente em virtude de moro de um

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

b) Por rozões de relevonte inleresse público, devídomenie fundomentodos.

2. Quondo o suspensÕo sejo fundomenlodo nos termos do olíneo b) do número onterior, os Oulorgontes

devem, com os devidos odoploçÕes, demonsÌror o preenchimenio dos requisiÌos previsÌos nos olíneos o) o

e) do n.o 3 do ortigo I l5.o do RJAL.

Clóusulo l5.o

Cessoçcio

1. O presente conÌroto, nos termos do ortigo 123.o do RJAL, pode cessor por resoluçÕo em coso de

lncumprimenio do controporte ou por motivos de relevonte interesse público devidomenÌe justificodos.

2. O presente controlo renovor-se-ó opós o instoloçÕo do órgõo deliberotivo do Município.

3. A cessoçÕo do presente ocordo nõo poderó nunco por em couso o coniinuidode do serviço público,

cobendo ò CÔmoro Municipol o exercício dos compelêncios poro os quoÌs o controÌo tenho deixodo de

vigoror.

Clóusulq l6.0

Publicidode

Apos o suo oprovoçÕo, o presente controÌo seró disponibilizodo no pógino web do Municípìo e no pógino

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

Clóusulo 17.o

Comunicoçõo ò odminislroçõo cenlrql

De ocordo com o disposÌo no ortigo 127.o do RJAL, o celebroçÕo, olïeroçõo e o cessoçÕo do presente

controÌo seró comunicodo, no prczo de 30 dios, co serviço do odminisiroçÕo centrol responsóvel pelo

ocomponhomenÌo dos outorquios locois, por vio eleÌrónico, medionle envio de cópio.

@ =g*.,*pÔR o FUNGHA! SEMPnE À FRg}ÍrE

Página 11





Clóusulq l8.o

Tdbunol de Conlos

lsenio de fiscolÌzoçÕo prévio oo obrigo do disposto no olíneo g) do n.o ì do ortigo 47.o do Lei n" 98/97, de 26

de ogosto, Leide OrgonizoçÕo e Processo do Trìbunol de ConÌos, no redoçÕo do Lei n.o 61/2011, de Z de

dezembro.

Clóusula l9.q

ConÍidenciolidode e Proteçõo de Dodos Pessoois

l. Os outorgontes obrigom-se reciprocomente, duronÌe o vigêncio do controto e mesmo opós o suo

cessoçÕo, o nÕo ceder, revelor, utilizor ou discutir, com quoìsquer terceiros, todos e quoÌsquer informoções

e ou elementos que lhe hojom sido confiodos pelo conlroporte ou de que tenhom tido conhecimento no

ômbiÌo do conlroto ou por couso dele.

2. Os dodos pessoois que quolquer porte Ìenho ocesso ou que lhe sejom tronsmitidos oo obrigo do controto,

serÕo trotodos em estrito observôncio dos regros e normos definidos pelo controporte.

3. Os ouÌorgontes comprometem-se reciprocomenÌe, designodomente, o nÕo copior, reproduzir, odoplor,

modificor. olteror, opogor, desÌruÍr, difundir, tronsmitir, divulgor ou por quolquer outro formo colocor ò

disposiçÕo de terceiros os dodos pessoois o que lenhom ocesso ou que lhe sejom tronsmitidos pelo

controporte. oo obrigo do conlroto, sem que poro lol ienhom sido expressomente instruídos, por escriÌo,

pelo ouÌro porte.

4. Coso quolquer outorgonte subcontrote ouÌros entidodes poro o presÌoçÕo de serviços, o mesmo seró o

único responsóvel pelo escolho dos eniidodes subconÌrotodos, bem como por todo o otuoçÕo destos. ---
5. Os outorgontes obrigom-se o goronlir que os entidodes por si subcontrotodos cumprirÕo o disposto no Lei

do ProleçÕo de Dodos Pessoois (Lein.o 67 /98, de 2ó de outubro), dorovonte designodo por LPDP e no demois

legisloçõo oplicóvel, devendo tol obrigoçÕo constor dos controtos escrítos que celebrem com oulros

enÌidodes por si subcontrotodos.

ó. Os ouÌorgonles obrigqm-se o cumprir rigorosomente o disposto no LPDP e demois legisloçÕo oplicóvel em

moÌério de trotomento de dodos pessoois e, coso sejo oplicóvel. nomeodomente o:

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

exclusivomenie poro efeitos do objeio desle controlo;

b) observor os termos e condições consÌontes dos instrumenlos de legolizoçÕo respeitcnÌes cos dodos

trofodos;
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c) monÌer os dodos pessoois estrilomente confidenciois, cumprindo e gorontindo o cumprimenÌo do dever

de sigilo profissíonolreloiivomenÌe oos mesmos dodos pessoois;

d) cumprir quoisquer regros relocionodos com o lrotomento de dodos pessoois o que o conÌroporte estejo

vinculodo, desde que toís regros lhe sejom previomenle comunicodos;

e) pôr em próÌico os medidos técnÌcos e de orgonizoçÕo necessórios ò proteçõo dos dodos pessoois

trotodos por conto do outro outorgonte contro o respetivo destruiçõo, ocidentol ou ilícito, o perdo ocidentoÍ,

o olÍeroçÕo, o difusõo ou o ocesso nõo outorizodo, bem como contro quolquer outro formo de trotomento

ilícito dos mesmos dodos pessoois;

f) osseguror que os seus coloborodores cumprom todos os obrigoções previslos no coniroto.

7. Os outorgontes serÕo reciprocomente responsóveis por quolquer prejuízo em que o oulro venho o inconer

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

violoçÕo dos normos legois oplicóveis e/ou do disposto no conlroto.

8. Poro efeilos do disposÌo nos nÚmeros onÌeriores do presente clóusulo entende-se por,,coloborodor" iodo

e quolquer pessoo singulor ou coletivo que presÌe serviços o um dos outorgontes, incluindo,

designodomente, representontes legois, trobolhodores, prestodores de serviços, procurodores e consulÌores,

independenlemente do noturezo e volidode do vínculo jurídico estobelecido.

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

coniroto, independenlemente do moÌivo por que ocorro.

10. Os outorgonies comprometem-se o cumprir integrolmente e sem reseryos com o estipulodo no Lei de

ProteçÕo de Dodos.

Clóusulo 20.q

Disposições Finois

l. A minulo desÌe controÌo inierodministrotivo, que se dó oquipor inÌegrolmente reproduzido, foipresente ò

reuniÕo do CÔmoro Municipol do Funchol em 22 de novembro de 2022, em conformidode com o disposto

no olíneo m) do n.o I do ortÌgo 33.o do RJAL, e submeÌido ò sessÕo do Assembleio Municipol do Funchol o ó

de dezembro de 2022, poro efeitos de outorizoçõo, nos Ìermos do olíneo k) do n."1 do ortigo 25.o do mesmo

legol.

2. A mesmo minuto foi presenÌe Ò reunÌõo do Junio de Freguesio do Sé o 9 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
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Assembleio de Freguesio do Sé, a 2 de dezembro de 2022, poro efeitos de oulorizoçÕo nos termos do olíneo

g) do n." I do ortigo 9.o. do mesmo diplomo.

3. O encorgo globol resultonle desto despeso tem cobímento orçomentol, conforme informoçÕo de

cobimento 2022/4174 e nos termos do ortìgo 5.o n.o 3 do Lei B/2012, este controto tem o ossunçÕo de

compromisso número 2022/ 2240.

Clóusulo 21.d

Enlrqdq em vigor

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

Feito nos Poços do Município 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 Controentes.

O PresidenÍe do Cômoro Municipol O Presidenle dq Junlo de Fteguesio

PEDRO MIGUEL Assinado de forma digital
PEDRO MIGUEL AMARO

DE BETTENCOURT

CALADO
CALADO

2022.12.1409:46:182

Pedro MiguelAmoro de Bettencourt Colodo Luís Miguel Mouro de Souso
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A N EXO A-Ï
GESTÃO E MANUTENçÃO DE

ESPAçOS VERDES
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2.

FREGUESIA DA SÉ

Anexo A-L

Gestão e manutenção de espaços verdes

Para a elaboração deste anexo foi considerado que:

1. O descritor será o m2 de área verde;

O valor constante do contrato anterior era 4,00€/m2, sendo que agora se propõe um aumento para

6,00€lm2 atendendo à inflação ocorrida desde 2018, e prÍncipalmente atendendo ao aumento do

preço da mão de obra motivada pela sua escassez;

A manutenção das árvores com altura superior a L.80m, incluídas nos espaços verdes continua da

responsabilidade do Município;

O valor associado é de 6,00€/m2X263 m2= 1578,00€.

3.

4.
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
otvtsao oe JÁRorNs

@

Delegação de Competências _Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Avenida Luís de Camões (l canteiro)
5e

10.1
Localização:

Area aprox.: 40 m2

Freguesia da Sé

Mapa

Rega: s/ informação

Fotos

S/ Escala í)
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Manutençâo de Esppços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

.'iL
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FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Rua Tenente Coronel Sarmento (1 canteiro)
5e

70.2Localização:

Area aprox.: 40 m2

Freguesia da Sé

Rega: s/ informação

Mapa Fotos

lftt
tft

5fr:_

s/ Escala o
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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

ldentificação: Rua Tenente Coronel Sarmento (26 caldeiras)
5e

10.3
Localização:

Área aprox.: 30 m2

Freguesia da Sé

Rega: s/ informação

Fotos

S/ Escala

apa
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FrcHA DE cARAf,ERrznçÃo DE cADA EspAço vERDE

ldentificação Rua Paulo Dias (6 caldeiras)
sé

70.4
localização:

Área aprox.:6 m2

Freguesia da Sé

Mapa

Rega: s/ informação

Fotos

s/Escala ()
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Manutenção de Espaços Verdes MunicÍpais no Concelho do Funchal
' l'' -+''

1 :l ! _.1, l
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orvl9ao oÉ JARotNs

@

Delegação de Competências _Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Rua do lnfante Santo (3 canteiros)
5e

10.5
Localização: Freguesia da Sé

Rega: S/l

Mapa Fotos

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

@@

Delegação de Competências _Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Rua lmperatriz D. Amélia (L canteiro)

10.6

Área aprox.: 25 m2 Rega: s/ informação

s/ Escara {)

5e

Fotosapa
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Manutenção de Espaços Verdes MunicípaÌs no Concelho do Funchal
o,vtgÁo o€ JAForNs

@

Delegação de Competências _Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação Travessa do Reduto (canteiro pinheiros-de-Damara)
sé

LO.7
o: Freguesia da Sé

Área aprox.: 21 m2 Rega: s/ informaçâo

Mapa Fotos

s/ Escala í)
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Manutenção de Espaços Verdes Municípais no Concelho do Funchal
. 
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Delegação de Competências _ Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Rampa do Carvão (canteiro)

Localização:

Area aprox.: 44 m2

Freguesia da Sé
10.8

S/ Escala í)

sé

Rega: s/ informação

FotosapaM
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal 'l '-ï':l1\ri-,{ É'
orvtsÀo DE J^RDlNs

Delegação de Competências-Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Rotunda Harvey Foster (2 caldeiras e 1- canteiro)
5e

10.9
Localização: Freguesia da Sé

Rega: S/l

S/ Escala í)

Mapa Fotos

)
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FrcHA DE cARATERIaçÃo DE €ADA EspAço VERDE

ldentificação Rua da Carreira (1 canteiro)
sé

10.10
Localização: Freguesia da Sé

Área aprox.: 5 m2 Rega: s/ informação

FotosMapa

S/ Escala o
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FrcHA DE cARATERTzeçÃo DE cADA EspAço vERDE

ldentificação: Praça do Carmo (8 caldeiras + 1 canteiro)
5e

10.11
Localização:

Área aprox.: 22 m2

Freguesia da Sé

Mapa

Rega: s/ informação

Fotos

I

s/ Escala o
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10.1

10.2

10.3

Í0.4

10.5

10.6

ro.7

10,8

10.9

t0:10

10.11

Avenida Luís de Camões (1 canteiro)

Rua Tenente Coronel Sarmento (1 cantelro)

Rua Tenente Coronel Sarmento (26 caldeiras)

RuaPaulo Dias (6 câídeifâs}

Rua do lnfante Santo (3 canteiros)

Ruâ lmp€ratriz O. ArTl'êlla,tÍ cantoiÍol

Travessa do Reduto (canteiro pinheiros-de-Damara)

Rã r,npa, doi eà rvão:(ean@iro)

Rotunda Harvey Foster (2 caldeiras e 1 canteiro)

Rua, da.eaËrelra {n can'totrol

Praça do Carmo (8 caldeiras + 1 canteiro)

40

&.

30

6

13,s

u5

2T

4
16,5

5

22
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ÁRfAsvERotsÂMANr[H I olvrsÁo DEJARoTNS E EsPAços vERoEs uRBANos

CÂMARA MUMCIPÂI" DO IUNCHÂI

0EPARTAMET{Ì0 0E ESPAçoS VER0ES € ÂçÃ0 CUMÁÍCA

Í*GUlSrÀ

íÌuro D0 0€sÊlü0 illrÍm 00 0{stM0

ÏRANSFERÊNCN OE COMPËTÊNCIAS

30.05,2022

tot . 
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LISTAS DAS ESCOLAS PRIMEIRO
CICLO E/OU PRÉ ESCOLAR

A N EXO A.2
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1.

2.

3.

FREGUESIA DA SÉ

Anexo A-2

Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino

básico e manutenção dos espaços envolventes

Para a elaboração deste anexo foi considerado que:

O descritor será o número de escolas do ensino pré-escolar e básico da responsabilidade do
munícípio (un);

O valor será de 10.000,00€ por escola e ano;

O valor associado é de 10.00900€/unX 1 un = 10.000,00€.
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poR o FUrGt{a! &Ì{nlg À rnl*!3

Página32





LISTA DE ESCOTAS DO 19 CICTO E/OU PRÉ ESCOTAR

DESTGNAçÃO DA ESCOLA

Escola dos llhéus

N9 CAMARÁRIO
2

LOCALTZAçÃO

R. Tenente-Coronel Sarmento, 5

PROPRIEDADE

CMF

EM ATIVIDADE
Sim

TIPO DE ENSINO

1e Ciclo

Épocn coNsrRUTrvA
Centenário

PARqUE INFANTIL

Sim
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A N EXO A.3

cÂMARA MUNIcIPAL Do FUNcHAL

QUADRO FINANCETRO OBRAS
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Anexo 1 - Gestão e Manutenção de
Espaços Verdes

Anexo 2 - Realização de pequenas

reparações nos estabelecimentos
de educação pré-escolar e do
primeiro ciclo do ensino básico e
manutenção dos espaços
envolventes dos estabelecimentos
de educação pré-escolar e do
primeiro cìclo do ensino básico

FREGUESIA DA SÉ

Anexo A-3

Quadro financeiro obras

m2 263

un L

6,00€ 1579,00€

10 000,00 € 10 000,00 €

TotalValor UnitárioNúmero Totallndicador

TOTAT 11 578,00 €

Este é o valor a transferir anualmente dividido por duodécimos respeitantes ao Anexo A.
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CAMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

APOIO SOCIAL À COMUNIDADE

AN EXO B

Ër -,ffi f=^,,,,
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FREGUESIA DA SÉ

Anexo B

Apoio Social à Comunidade

Para a elaboração deste anexo foi considerado que:

1. O descritor teria uma conjugação de indicadores que reflitam a realidade sócio económica dos seus
habitantes, por não estar disponível informação direta (por exemplo o PIB por habitante);

2. Os indicadores serão

a. O número de habitantes da freguesia, segundo os dados preliminares dos censos de 202L;
b. A taxa de desempregados por habitante da freguesia, segundo os dados do lnstituto do

emprego relativo ao mês de fevereiro de 2022;
c. Número de pessoas por fogo segundo os dados preliminares dos censos de 2O2L;
d. Valor mediano das vendas por metro quadrado de alojamentos familiares, referentes ao

terceiro trimestre de 202L.

3. No contrato anterior o apoio social era no valor de 43 993,50€, que correspondia ao somatório de
três componentes:

a) lntervenção Comunitária, no valor de 29 573,50€;
b) Apoio ao Ensino, no valor de 14 420,O0€;

4. O valor correspondente aos indicadores referidos no ne 2 é de 60973,65€, conforme abaixo
discriminado:

a) lndicador número de habitantes por freguesia:
o 2 882 hab X 6,50€ /hab = L8 733,00€;

b) lndicador taxa de desemprego por habitante:
c (L64 desemp. /2882 hab)X 220.000,00€= L2 519,08€;

c) lndicador número de pessoas por fogo:
o (2882hab / 2158 fogos)X 10 000,00€ = L3 354,96€;

d) lndicador valor mediano das vendas por metro quadrado:
r 30 000,00€ / (L 833,00€ / 1 000,00€) = 16 366,61€.

Este é o valor a transferir anualmente dividído por duodécimos respeitantes ao Anexo B.

@ ***,,o,

TOTAT DO ANEXO B
60 973,65€

pÔR o Fur{ct{Ât SEMPnE À Fn8ilÈ
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

ANEXO C
MAPA FINANCEIRO
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PÔR o FUNCHAL SEMPRE À FRENTE





FREGUESIA DE SÉ

Anexo C

Mopo Finonceiro

SUBTOTAL ANË(O B - APOIO SOCIAL À
COMUNIDADE

60973,65€

ÏOTAt 72 551,65 €
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