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Coros Aulorcos

A descentrolizoçÕo odministrotivo e o oulonomio do poder locol sÕo folores essenciois

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

O Eslodo, poro bem servir, tem de lronsferir poder de decisÕo poro os ouiorquios, e,

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

inegovelmente. os Juntos de Freguesio.

É com o duplo objelivo de concreiizor o princípio do subsidioriedode, e de cumprir o

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

um novo controto interodminisirotivo, oo obrigo do Lei 7 5/2013 de l2 de setembro.

EsÌq novo proposÌo resulto do entendimenlo do Direçõo Geroldos Aulorquios locois, bem

como o do Secretorio de Eslodo dos Autorquios Locois de que. com enÌrodo em vigor do

Lei n.o 50/2018, de I ó de ogosto, o ironsferêncio de oÌribuições e compelêncios poro os

ouÌorquios locois nos Regiões Aulónomos, incluindo o tronsferêncio dos municípios

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

iniciotivo legislolivo dos ossembleios regionois.

O Município nÕo porlÍlho desto interpretoçõo, mos poro nÕo prejudicor o processo de

descenÌrolízoçÕo odministrotivo, reformulou os procedimenios previslos onÍeriormente,

que sõo moteriolizodos neste novo documento - conÍroto inlerodminislrotivo de

delegoçÕo de compeiêncios.

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

com o objetivo de permitir òs junlos de freguesio o exercício pleno dos compeÌêncios

delegodos.

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

de Assembleio de Freguesio e Assembleio Municipol contribuq decisivomenÍe poro o

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

servÌmos.
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ENQUADRAMENTO

Atendendo o que o delegoçÕo de compelêncios dos municípios nos orgÕos dos freguesios represento umo
imporionÌe concretizoçÕo dos princípios consÌitucionois do descentrolizoçÕo odministroÌivo, do
subsidioriedqde e do outonomio locol, enunciodos no ortigo ó.o n.o I e ortigo 267." n." 2, ombos do
ConstituiçÕo do Repúblico Portugueso, o Cômoro Municipol do Funchol vem propor o celebroçÕo de um
controto que consubsÌoncie esso delegoçÕo, de ocordo com os elemenios que se junio.

A delegoçÕo de compelêncios, regulodo no Anexo lo Lei n." 75/2013, de l2 de selembro (RJAL),

nomeodomente nos seus ortigos nol3l e ììó e seguintes, promove o coesÕo terriïoriol, o melhorio dos
serviços prestodos òs populoçÕes e o otimizoçÕo dos recursos disponíveis.

A delegoçõo de compeÌêncÌos nos órgôos dos freguesios deve ser negociodo e obter o ocordo do cômoro
municipol e do junto de freguesio, e resulÌor, sob peno de nulidode, no celebroçÕo de controto
inÌerodminislrotivo, devidomente outorizodo pelos órgÕos deliberotivos respetivos, ossembleio de freguesio
e ossembleio municipol.

Neste sentido, e umo vez que, oo obrigo do disposto nos orÌigos I ó.o n.o l, olíneo i) e j) e 33.o n.o I olíneo l) do
RJAL, estÕo encetodos oficiosomente os procedimenïos odministrotivos de negocioçÕo e eloboroçÕo de
umo proposto de conlroio interodministrotivo, o Cômoro Municipol vem ogoro moÌeriolizor esso proposÌo
otrovés dos presentes documentos.

Estes documentos sÕo compostos pelo minuto de controto e seus onexos que moteriolizom
geogroficomente quois os compeÌêncios que sÕo delegodos, bem como juslificom os meios 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 obrigos de porogens de outocorros, com exceçõo

doqueles que sejom objeio de concessÕo;
d. Anexo A - 4 ReolÌzoçÕo de pequenos reporoções nos eslobelecimenÌos de educoçÕo pré-

escolor e do primeìro ciclo do ensino bósico e monuÌençÕo dos seus espoços envolvenÌes;
e. Anexo A - 5 Quodro finonceiro obros.

Anexo B - Apoio Sociolò Comunidode;

Anexo C - Apoio oo município no presloçõo do serviço de cobronço de receilqs municipqis;

Anexo D - Mopo Finonceiro;

Nos onexos sÕo oprescnÍodos os descritores que permiÌirom determinor o volor de codo um dos itens
onolisodos e ossim determinor o volor do opoio o oÌribuir onuolmente ò Freguesio, no ômbiio do
delegoçÕo de competêncios.
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CoNTRATO NÚMERO 222 / 2022

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO . FREGUESIA DE SÃO ROQUE

EnÌre:

O Município do Funchol, pessoo coleiivo número 511217315, com sede oo Lorgo do Município, represenlodo

por Pedro Miguel Amoro de Beflencourl Colqdo, Presidente do Cômoro Munìcipol 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.o do Regime Jurídico dos Aulorquios Locois, oprovodo pelo Lei número 75/2013, de l2 de

seïembro, odionÌe designodo poro efeiios do presente conÌroÌo por Primeiro Oulorgonle.

A Freguesio de Sõo Roque, pessoo coletivo número 511240902, com sede no Estrodo Comondonte

Comocho de Freitos, n'807 9020-155, freguesio de SÕo Roque, Município do Funchol, represenlodo por Pedro

José Jordim Gomes, no quolidode de Presidente do Junto de Freguesio e em nome do mesmo outorgondo

no uso do compeÌêncio que lhe odvém do olíneo o) número 1 do ortigo 18." do Regime Jurídico dos

Autorquios Locois, oprovodo pelo Lei número 75/2013, de l2 de setembro, odionte designodo poro efeiÌos

do presenle conÌroto por Segundo Oulorgonle.

ConsÌderondo que:

A. O regime jurídico oprovodo pelo Lei n375/2013, de l2 de setembro (RJAL). prevê o concretizoçôo do

delegoçõo de competêncios otrovés do celebroçÕo, enÌre orgÕos dos municípios e órgõos dos

freguesios, de controtos inierodminisirotivos, que pode efetuqr-se em todos os domínios dos inÌeresses

próprios dos populoçÕes dos freguesios, em especiol no ômbito dos serviços e dos otividodes de

proximidode e do opoio direto òs comunidodes locois;

B. Os conÌrotos inlerodministroÌivos visom regulor reloçÕes jurídicos de coordenoçÕo e coloboroçÕo entre

pessoos coleÌivos públicos que permiÌom conferir ò AdminisÌroçÕo Público umo moior flexibilidode e

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

C. Nos termos do orligo 120.o do RJAL, outro formo de concretizoçÕo de delegoçÕo de compeÌêncios, que

nÕo sejo oirovés do celebroçÕo de conlroÌos interodminisirotivos, é nulo;

D. A negocioçÕo, celebroçÕo, execuçÕo e cessoçÕo desÌes controÌos obedece oos princípios do

iguoldode, do nÕo discriminoçÕo, do esÌobilidode, do prossecuçÕo do interesse público, do

conÌinuidode do prestoçõo do serviço público e do necessidade e suficiêncio dos recursos;

E. A por dos regros estobelecidos pelo RJAL, os controtos interqdminisirotivos esÌÕo oindo sujeitos, o tíÌulo

subsidiorio, oo Código dos ControÌos Públicos e oo Código do Procedimento Administrotivo;
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Considerondo ïombém que:

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

dos outorquios locois, em respeilo pelo ouÌonomio de codo um, mos coloborondo oÌivomenÌe enlre si

no sentido do melhorio dos serviÇos prestodos òs populoçÕes;

G. Num conÌexto de escossez de recursos, importo rentobilizor os meios disponíveis, num quodro de

corresponsobilizoçÕo, cooperoÇÕo, solidoriedode, mos sobreludo iendo em oÌençÕo o necessidode de

encontror respostos eficozes poro os problemos e dificuldodes com que todos os dios os ouÌorquios locois

sõo confrontodos;

H. As oÌribuiçÕes dos municípios podem ser prosseguidos pelos freguesios, desde que os orgÕos municipois

deleguem compeÌêncios em domínios dos interesses próprios dos populoÇÕes destos, nomeodomente

no ômbiÌo dos serviços e dos oÌividodes de proximidode e do opoio direto òs comunidodes locois, nos

lermos do ortigo l3l do RJAL;

l. A delegoçÕo de competêncios dos municípios poro os freguesios é fixodo oirovés de controÌo

interodministrolivo, devendo permìtir umo melhor ofetoçÕo de recursos humonos e finonceiros, e é

configurodo em lermos flexíveis, de modo o viobilizor umo hormonizoçõo entre os princípios do

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

J. A olíneo I do n." 1 do ortigo 33." eslobelece que compeÌe òs cômoros municipois discuÌir e preporor com

os juntos de freguesio do respeÌivo município conÌrolos de delegoçÕo de compelêncios;

K. O exercício, pelo Freguesio, dos compeÌêncios delegodos nõo determino o oumento do despeso público

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

dos outorquios locois e concreÌizo umo boo orÌiculoçÕo entre o município e o freguesio.

É celebrodo o presenle conlrofo, nos lermos e poro os efeiÍos do disposÌo no orÌigo l2O.'do RJAL, que se

regeró pelos clóusulos sequintes:

Clóusulo'l.o

Objelo

l. O presenÌe controto tem por objeto o orticuloçÕo dos competêncios delegodos pelo Cômoro Municipol

do Funchol no Junlo de Freguesio de SÕo Roque ncs seguintes óreos:

o) Obros;

b) Apoio sociolò comunidode;

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

o) GesÌÕo e monutençÕo dos espoços verdes;

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

c) MonutençÕo, reporoçÕo e subslituiçÕo de obrigos poro os possogeiros de tronsporte público, instolodo

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

d) Reolízoçõo de pequenos reporoções e monutençõo dos estobelecimentos 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 execuÌor projelos de intervençÕo comunitório nos óreos do oçÕo sociol, soúde, culturo.

educoçÕo e desporto. e, opoior otividodes de nolurezo sociol, culÌurol, desporÌivo, recreotivo ou outro

de interesse poro o freguesio;

b) Apoior o ensino bósico e pré-escolor;

c) Contribuir poro os políticos municipois de hobiloçÕo;

d) Reolizoçõo de pequenos obros, nomeodomente o colocoçõo, monutençÕo e reporoçÕo de

corrimões, degrous e povimenlos.

4. Apoior o município no presÌoçÕo do serviço de cobronçq de receitos municipois.

Clóusulq 2.o

Obros

No ômbito do execuçÕo dos obros:

L GesÌÕo e monutençÕo dos espoços verdes idenlificodos no Anexo A - l. incluindo o preporoçõo e

limpezo do Íerreno, plontoçÕo, rego e podo de orbustos e órvores oté o oliuro de l,8Ometros.

2. Limpezo dos vios e espoços públicos, sorjetos e sumidouros, incluindo mondo, sem uso de herbicidos,

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

3. Monulençõo, reporoçÕo e substiÌuiÇÕo de obrigos poro os possogeiros de tronsporte público, instolodo

no espqço público, com exceçÕo doqueles que sejom objeto de concessÕo, nomeodomenle pinturo,

substituiçÕo de vidros, reporoçõo e subsÌituiçÕo de boncos, reporoçõo e substiluiçÕo de luminóríos,

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

4. ReolizoçÕo de pequenos obros de reporoçÕo e monulençÕo dos esÍobelecimenÍos de educoçÕo pré-

escolor e do primeiro ciclo do ensino bósico e dos seus espoços envolvenÌes. sendo que essos obros

incluem o reporoçÕo e substituiçÕo de vidros, fechoduros, porlos, jonelos, povimenÌos, vedoções etc.,
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nÕo so nos edifícios, mos lombém nos óreos de recreio e de desporÍo e lozer inÌegrodos no seu perímelro.

As escolos estÕo idenlificodos no Anexo A - 4.

5. Todos os meios humonos, equipomentos e moleriois necessórios ò execuçÕo dos obros sÕo do

responsobilidode do Junto de Freguesio.

6. Os meios finonceiros o lronsferir onuolmente, poro goronÌir o exercício dos competêncios delegodos sÕo

os volores constontes no Anexo A - 5.

7. Os volores oÌribuídos, nesto componente, nÕo podem ser ulilizodos em pogomento de remuneroçÕo

dos recursos humonos proprios do Junto de Freguesio ou eleitos locois.

Clóusulq 3.o

Apoio sociol ò comunidode

No ômbito do intervençÕo comunitório:

l. O exercício desÌo competêncio consisle em promover e execulor projeios de intervençÕo comunitórìo

nos óreos do oçÕo sociol, soúde, culturo, educoçõo e desporto, bem como, opoior otividodes de

noturezo sociol, culÌurol, desportivo, recreotivo ou outro de interesse poro o freguesio, os quois, quondo

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

opoios com moteriol escolor e de opoio e bolsos de esÌudo, considerom-se incluídos neslo rubrico.

2. No ômbiÌo do opoio oo Ensino:

O exercício desto compelêncio consiste em opoior otividodes extrocurriculores e conceder opoios

moleriois complemenÌores oo bom funcionomento do ensino, nos esÌobelecimentos de ensino bósico e

pré-escolor do freguesio nomeodomente, visiÌos de estudo, lronsportes, fesÌividodes, moÌeriois de opoio,

etc.

3. No ômbiÌo do opoio ò HobitoçÕo:

O exercício desÌo competêncio consisle em contribuir poro os políticos municipois de hobiloçõo, oÌrovés

do identificoçõo de corêncios hobilocionois e do reolizoçõo de inlervenções ponÌuois poro melhorio dos

condições de hobitobilidode. em orticuloçÕo e coloboroçõo com o município.

4. Outrqs intervenções de proximidode:

Reolizoçõo de pequenos obros, nomeodomenie, colocoçÕo, monutençÕo e reporoçõo de corrimões,

degrous e povimentos.

5. Os meios finonceiros o lronsferir mensolmente, poro goroniir o exercício dos compelêncios delegodos

sõo os volores consÌonles no Anexo B.
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ó. Os volores oÌribuídos, nesto componente, nÕo podem ser uÌilizodos em pogomenÌo 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 deslo compeÍêncio pelo freguesio compreende o presÌoçÕo do serviço de cobronço de

receitos municipois de quolquer noturezo.

2. Cobe ò freguesio disponibilizor os meios operocionois necessórios oo exercício desto competêncio,

nomeodomenÌe, recursos humonos, moteriois e equipomentos, com exceçÕo do lerminol multibonco e

oplicoçÕes informóÌicos específicos que serÕo disponibilizodos pelo município.

3. Poro gorontir o exercício do competêncio delegodo, os meios finonceiros o Ìronsferir poro o freguesio

sÕo os consÌonÌes do Anexo C, que incluem os despesos com remuneroçÕes dos recursos humonos

disponibilizodos.

4. A receito proveniente do cobronço seró deposiÌodo em conÌo do Município, com IBAN o indicor.

5. O município disponibilizoró o modelo de reloiório,lisiogens e outros informoçÕes necessórios o opresenÍor

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

Clóusulo 5.o

Recursos finqnceiros e modo de oÍeloçõo

l. A Cômoro Municipol disponibilizoró os recursos finonceiros desÌinodos ò execuçÕo do presente controÌo,

no vqlor onuql de €210,920,32 (duzenlos e dez mil e novecenlos e vinte euros e lrinlo e dois cêniimos),

em conformidode com o mopo finonceiro, Anexo D, que foz porte integronie deste controto.

2. As tronsferêncios finonceiros serÕo em duodécimos, o efetuor oié oo dio 8 de codo mês.

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

relotivos òs compelêncios delegodos, sÕo despesos correntes, o Junto pode fozer tronsitor os verbos nõo

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

jusliticoclo e oceile pelo Côrrroro olé oc.r clio 30 de noverrrbro cjo orìo o que cliz respeito o despeso.

4. A nÕo utilizoçõo dos verbos por porÌe do Junto de Freguesio implìco o suo devoluçõo.

5. A nÕo devoluçÕo dessos verbos obrigo o que iguol monïonte fique colivo nos Ìronsferêncios o reolizor no

ono seguinie.

Clóusulq 6.o

Apoio lécnico
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A Cômoro Municipol prestoró o opoio técnico necessório de que o JunÌo coreço pqro o cobol exercício

dos competèncios delegodos e que consisÌiró, fundomenÌolmente, no emissÕo de poreceres de coróter

Ìécnico ou jurídico e de recomendoçÕes, sempre que tol for solÌcitodo.

Clóusulo 7.o

Obrigoções do Cômoro Municipol

No ômbiÌo do presente conÌroÌo, o Primeiro OuÌorgonte, poro olém dos obrigoções que decorrem dos

clousulos onieriores, obrigo-se oindo o:

o) Designor um representonte poro o verificoçÕo do modo de cumprimenlo do controÌo e opoio Ìécnico;

b) Aprecior os relolórios de ocomponhomenïo referenÌe ò execuçÕo dos competêncios delegodos.

Clóusulo 8.o

Obrigoções dq Junlo de Freguesio

l. No ômbito do presenle controto, o Segundo Outorgonte fico obrigodo o:

o) ExecuÌor e exercer os competêncios delegodos de modo eficienÌe e eficoz, sempre em orticuloçÕo e

coloboroçÕo com o Município;

b) Designor um representonle poro o veriÍicoçÕo do modo de cumprimenlo do controto e opoio técnico;

c) Cumprir todos os orientoções e normqs técnicos oplicóveis òs otividodes que forom objeto de

delegoçõo;

d) PresÌor os informoçÕes que o Cômoro Municipol lhe peço sobre os otos proÌicodos no exercício dos

compelêncios delegodos;

e) Dor conhecimenlo, no prozo de 30 dios, o Cômoro Municipol de todo e quolquer situoçÕo de que

tenho conhecimenlo e que posso vir o prejudicor, impedir, tornor mois oneroso ou difícil o exercício

dos compelêncios delegodos;

f) Remeter os reloÌórios referidos no clóusulo seguinÌe, nos quois seró prestodo informoçÕo

circunstonciodo sobre o exercício dos compeÌêncios delegodos.

Clóusulo 9.o

lnformoçõo o disponibilizor pelo Segundo Oulorgonle

l. SerÕo eloborodos pelo Segundo OuiorgonÌe os seguinÌes relotórios:

o) Relotorio SemesÌrol de Acomponhomento, que deve conter informoçÕo dos despesos efeÌuodos com

recursos finonceiros disponibilizodos pelo Primeiro OuÌorgonÌe, que devem ser enlregues oté oo 30.o

(Ìrigésimo) dio do mês seguinte òquele o que o semestre disser respeito;
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b) Relotorio de AvolioçÕo Anuol, que deve ser entregue oté oo dio 3ì de joneiro do ono seguinte òquele

que disser respeito;

c) Os relotórios semesirqis devem ser ocomponhodos pelo cópio dos documentos comprovoÌivos do

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

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

2. O PrÌmeiro Outorgonie pode, oindo, solicitor oulros relotórios odicionois que visem umo melhor

compreensÕo do sotisfoçÕo do interesse público.

Clóusulo l0.o

VeriÍicoçõo dos relolórios

l. Os relotórios referidos no olíneo o) do n.o I do clóusulo onterior que nÕo conienhom o informoçÕo do

despeso reolizodo e ou do suo execuçÕo, imporÌom poro o Segundo o restiÌuiçÕo dos recursos finonceiros

disponibilizodos pelo Primeiro Outorgonte ou de porte destes, medionle opuromento efetuodo opós o

opresenÍoçÕo do relotório de ovclioçÕo onuol o que se refere o olíneo b) do n' I do clóusulo onterior.

2. Os relotorios o que se refere o n.o I do clóusulo onterior ficom sujeitos o oprecioçõo do Primeiro

Outorgonte que, no prozo móximo de 30 dios seguidos. contodos do suo receçÕo, os oprovoró ou

devolveró poro retificoçÕo.

Clóusulq ll.o
VeriÍicoçõo do cumprimenlo do objeto do conlrolo

Ì. Atento os objetivos que o descenÌrolizoçÕo odministroÌivo viso otingir, enunciodos no ortigo I l2.o do RJAL,

bem como o disposÌo no ortigo 49." do Código do Procedimenlo Admínistrolivo ocerco dos poderes do

delegonte. e considerondo os exigêncios de unidode e eficócio do oçõo odministroiivo municipol, o

execuçÕo dos compeÌêncios delegodos é sujeiïo o ocomponhomenÌo permonente do Município, otrovés

dos respetivos serviços competentes, podendo poro o efeiÌo, monitorizor o exercício dos compeÍêncios

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

pertinentes.

2. A Freguesio deve, sempre que possível, odotor os recomendoçÕes propostos pelo Munìcípio, com visto ò

correçõo dos deficiêncìqs deteiodos.

3. O MunicípÍo e o Freguesio, otrovés dos seus represenionÌes legois, reúnem qnuolmente, duronte o mês de

morço, com o proposilo de ovolior o execuçÕo dos competêncios delegodos oo obrigo do presenÌe

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

ovocoçÕo dos competêncios delegodos.

Ê ^ Pogino 10
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Clóusulo'12.o

Geslor do conlrqlo

O gestor do conÌroto, nos termos do ortigo 29Oo-A do CCP, seró designodo pelo PresidenÌe do Cômoro ou,

em coso de delegoçõo de poderes, pelo membro do executivo com o Pelouro do CoordenoçÕo Político

ou equivolente, ficondo desde jó nomeodo o Eng. Armondo Ribeiro, com os contotos inslitucìonois:

o rmondo.ribeiro@f unchol.pÌ, telef one 29 1 21 | 0OO.

Clóusulo l3.o

Vigêncio do conlrqlo

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

com o duroçÕo do mondoto do Assembleio Municipol do Funchol 2O2l /2025, sem prejuízo do disposto nos

clóusulos l5.o e ló.o.

Clóusulo l4.o

ModiÍicoçõo do conlrolo

ì. O presente conÌroio pode ser modificodo por ocordo dos portes outorgontes, sempre que se verifique

umo olteroçÕo onormol e imprevisível dos circunslôncios em que os portes outorgontes fundorom o decisôo

de controlor ou que ossim o imponhom rozÕes de inieresse público, desde que devidomente

fundomentodos.

2. A modificoçõo do controto obedece o formo escrito.

Clóusulo l5.o

Suspensõo do conlrqlo

l. A execuçÕo dos prestoções que conslituem o objeio do presenÍe controto pode ser, totol ou

porciolmente, suspenso com os seguintes fundomentos:

o) lmpossibilidode temporório de cumprimento 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 relevonÌe inÌeresse público, devidomente fundomenÌodos.

2. Quondo o suspensÕo sejo fundomentodo nos termos do olíneo b) do número onterÌor, os Outorgonles

devem, com os devidos odoploções, demonstror o preenchimenÌo dos requisilos previsÌos nos olíneos o) o

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

Clóusulo'16.o

Cessoçõo

ì . O presente controio, nos iermos do orligo 123." do RJAL, pode cessor por resoluçÕo em coso de

incumprimenÌo do coniroporÌe ou por moiivos de relevonte inleresse público devidomente juslificodos.

Pogino ì 1@+.
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2. O presente controÌo renovor-se-o opos o instoloçÕo do orgÕo deliberotivo do Município.

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

cobendo ò Cômoro Municipol o exercício dos compeÌêncios poro os quois o conlroto tenho deixodo de

vigoror.

Clóusulo l7.d

Publicidode

Apos o suo oprovoçÕo, o presente controto seró disponibilizodo no pógino web do Município e no pógino

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

Clóusulo l8.o

Comunicoçõo à odminislroçôo cenlrol

De ocordo com o disposto no ortigo 127." do RJAL, o celebroçÕo, olteroçõo e o cessoÇÕo do presente

controÌo seró comunicodo, no prozo de 30 dios, oo serviço do odminisÌroçÕo centrol responsóvel pelo

ocomponhomento dos outorquios locois, por vio eleÌrónico, medionte envio de cópio.

Clóusulq '19.o

Tribunol de Conios

lsenÌo de fiscolizoçÕo prévio oo obrigo do disposÍo no olíneo g) do n.' ì do orÍigo 47." doLei no 98/97, de 26

de ogosto, Leide OrgonizoçÕo e Processo do Tribunol de Contos, no redoçÕo do Lei n.o 61/2011, de 7 de

dezembro.

Clóusulo 20.o

ConÍidenciqlidode e Proleçõo de Dodos Pessoois

l. Os outorgontes obrigom-se reciprocomenle, duronte o vigêncio do controlo e mesmo opós o suo

cessoçÕo, o nÕo ceder, revelor, utilizor ou disculir, com quoisquer terceiros, Ìodos e quoisquer informoções

e ou elemenios que lhe hojom sido confiodos pelo controporte ou de que lenhom tido conhecimento no

ombito do controlo ou por couso dele.

2. Os dodos pessoois que quolquer porte lenho ocesso ou que lhe sejom tronsmiÌidos oo obrigo do controio,

serõo ÌroÌodos em estrito observôncio dos regros e normos definidos pelo conÌroporte.

3. Os outorgonÌes comprometem-se reciprocomente, designodomenÌe, o nÕo copior, reproduzir, odoptor,

modificor, olteror, opogor, destruir, difundir, tronsmiÌir, divulgor ou por quolquer outro formo colocor ò

disposiçÕo de lerceiros os dodos pessoois o que tenhom ocesso ou que lhe sejom ÌronsmiÌidos pelo

conÌroporte, oo obrigo do controÌo, sem que poro Ìol tenhcm sido expressomente instruídos, por escriÌo,

pelo oulro porÌe.

gl ^ Poginoì2
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x
4. Coso quolquer oulorgonte subcontrole oulros enïidodes poro o presÌoçÕo de serviços, o mesmo seró o

único responsóvel pelo escolho dos entidodes subcontroÌodos, bem como por Ìodo o oÌuoçÕo destos. -----

5. Os ouÌorgontes obrigom-se o goronlir que os entidodes por si subcontrotodos cumprirÕo o disposto no Lei

do ProÌeçÕo de Dodos Pessoqis (Lei n.o 67 /98, de 2ó de outubro), dorovonle designodo por LPDP e no demois

legisloçÕo oplicóvel, devendo iol obrigoçÕo consÌor dos controlos escritos que celebrem com outros

entidodes por si subcontrolodos.

ó. Os oulorgontes obrigom-se o cumprir rigorosomenÌe o disposlo no LPDP e demois legisloçõo oplicóvel em

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

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

exclusívomenie poro efeiÌos do objeto desÌe controto;

b) observor os termos e condições consÌontes dos instrumentos de legolizoçÕo respeitontes oos dodos

trotodos;

c) monter os dodos pessoois esÌritomente confidenciois, cumprindo e gorontindo o cumprimenÍo do dever

de sigilo profissionol reloÌivomente oos mesmos dodos pessoois;

d) cumprir quoisquer regros relocionodos com o trotomenÌo de dodos pessoois o que o controporte esiejo

vinculodo, desde que tois regros lhe sejom previomenÌe comunicodos;

e) pôr em próiico os medidos técnicos e de orgonizoçÕo necessóriqs ò proieçÕo dos dodos pessoois

trolodos por conto do outro oulorgonÌe contro o respelivo destruiçÕo, ocidenlol ou ilícito, o perdo ocidentol,

o olteroçÕo, o difusÕo ou o ocesso nÕo outorizodo, bem como contro quolquer ouiro formq de troÌomenÌo

ilícito dos mesmos dodos pessoois;

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

7. Os ouÌorgontes serÕo reciprocomente responsóveis por quolquer prejuízo em que o ouÌro venho o incorrer

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

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

B. Poro efeÌtos do disposto nos números onteriores do presente clóusulo entende-se por "coloborodor" todo

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

designodomente, represenlontes legois, trobolhodores, prestodores de serviços, procurodores e consullores,

independentemente do noturezo e volidode do vínculo jurídico estobelecido.

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

controto, independentemenie do molivo por que ocorro.

@ ***,,o,
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10. Os oulorgontes comprometem-se o cumpririntegrolmenfe e sem reservos com o esÌipulodo no Lei de

ProÌeçõo de Dodos.

Clóusulo 2l.o

Disposições Finois

l. A minulo desÌe controÌo inlerodminislroïivo, que se dó oquipor ìntegrolmente reproduzido, foi presenle ò

reuniÕo do Cômoro Municipol do Funchol em 22 de novembro de 2022, em conformìdode com o disposlo

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

de dezembro de 2022, poro efeitos de outorizoçõo, nos termos do olíneo k) do n.'1 do ortigo 25.' do mesmo

legol.

2. A mesmo minuio foi presente ò reuniÕo do Junto de Freguesio de SÕo Roque o 8 de novembro de 2022,

em conformidode com o disposto no olíneo i) e j) do n.o I do orÌigo ì ó.o do RJAL, e submelido ò sessõo do

Assembleio de Freguesio de SÕo Roque, a 24 de novembro de 2022, poro efeitos de ouÌorizoçõo nos termos

do olíneo g) do n.' 1 do ortigo 9.o. do mesmo diplomo.

3. O encorgo globol resultonte desto despeso tem cobimenÌo orçomentol, conforme informoçÕo de

cobimenlo 2022/4174 e nos termos do orligo 5.o n.o 3 do Lei 8/2012, esle coniroto tem o ossunçÕo de

compromisso nú mero 2022 / 4224.

Clóusulq 22.o

Enlrodo em vigor

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

Feito nos Poços do Município do Funchol, qos l4 dios do mês de dezembro do ono de 2022, em dois

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

O Presidente do Cômoro Municipol O Presidente do Junlo de Freguesio

pEDRO MIGUEL AMARO Assinado de forma disital por

DE BETTENCOURT PEDRO MIGUEL AMARO DE

BETTENCOIJRT CALADO
CALADO Dados:2022.12.14 09:42:462

Pedro Miguel Amoro de Bettencourt Colodo Pedro José Jordim Gomes
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

SÀO ROOUE

AN EXO A
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CÂMARA MUNIcIPAL Do FUNcHAL

A N EXO A.T
GESTÃO E MANUTENçÃO DE

ESPAçOS VERDES
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3.

4.

FREGUESIA DE SÃO ROQUE

Anexo A-l

Geslõo e monutençõo de espqços verdes

Poro o eloboroçÕo deste onexo foiconsiderodo que:

l. O descriÌor seró o m2 de óreo verde;

O volor constonte do controÌo onterior ero 4,00€/m2, sendo que ogoro se propÕe um oumento poro
6,OO€/m2 qtendendo ò infloçÕo ocorrido desde 2018, e principolmente otendendo oo qumenlo do
preço do mÕo de obro molivodo pelo suo escossez;

A monutenÇõo dos órvores com olturo superior o 1.80m, incluídos nos espoços verdes continuo do
responsobilidode do Município;

O volor ossociodo é de 6,00€/mzX4 536 m2= 27 216,00€.

2.

@ 8**"^,
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Delegação de Competências _ Juntas de Freguesia 2023

crvr5Âo oE iÁRor\s

ï

Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Oe CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 33 m2

Mapa

Caminho da Quinta

Freguesia de São Roque

5/ Escala í)

Rega: s/ infoÍmação

Fotos

S. Roque

9.1
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

FrcHA DE CÂRATERTZAçAO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 25 m2

Mapa

Entrada Urbanização da Quinta (junto ao Caminho da Quinta)

Freguesla de São Roque

Rega: s/ informação

Fotos

s/ Escala í)

S. Roque

9.2

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

Delegação de Competências _ Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CAMTERTZAçÃO Oe CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 314 m2

Mapa

Rua do Mercado da Penteada

Freguesia de São Roque

S/ Escala í)

Rega: s/ ìnformação

Fotos

S. Roque

9.3
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Delegação de Competências - Juntas de Freguesia 2023

Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Oe CADA ESPAçO VERDE

orvrsÂo oÉ iÂRorrs
l@

S. Roque

9.4

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 49 m2

Mapa

Entrada 92 do Caminho de São Roque

Freguesia de São Roque

Rega: s/ ìnformação

Fotos

.f

il

i-. r\: ,.. ì'3ì.

s/ Escala í)
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
0rVlSÁo OE JAROrrs

@

Delegação de Competências _Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Oe CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

Iocalização:

Área aprox.: 25 m2

Mapa

Rampa do Miradouro de São Roque

Freguesia de São Roque

S. Roque

9.5

Rega: s/ informação

Fotos

s/ Escala í)

*
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
CI\ ISÂO OE JAROINSr@

Delegação de Competências _ Juntas de Freguesia 2O23

FrcHA DE CÂRATER|ZAçÃO Or CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Miradouro de São Roque (caldeiras das árvores + buganvília)
5. Roque

9.6
Localização:

Área aprox.: 65 m2

Freguesia de São Roque

Mapa Fotos

S/ Escala o

Rega: s/ informação

@ *u*^
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

Delegação de Competências _ Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Or CADA ESPAçO VERDE

S. Roque

9.7

ldentificação:

Localização;

Área aprox.: 10 m2

Mapa

Adro da lgreja de São Roque

Freguesia de São Roque

S/ Escala í)

Rega: s/ informação

Fotos

FflF
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

Delegação de Competências _Juntas de Freguesia2O23

FrcHA DE CÂMTERIZAçÃO Oe CÁDA ESPAçO VERDE

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 7OO m2

Mapa

Rua Dr. José Maria da Silva

Freguesia de São Roque

S/ Escala í)

ReBa: s/ infoímação

Fotos

S. Roque

9.8
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FtorA DECARATERTZAçÃO DC CâDA ESPAçOì,EnDE

ldentificação: Largo do Encontro

Localização:

Área aprox.:60 m2

Freguesia de São Roque

Mapa

S. Roque

9.9

Rega: s/ informação

Fotos

s/ Escala í)

@ *u*^,
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Oe CÂDA ESPAçO VERDE

ldentificação: Estrada Comandante Camacho de Freitas/Caminho da lgreja Velha
5. Roque

9.10
Localização: Freguesia de São Roque

Área aprox: 7870mz

Mapa

ReBa: S/l

Fotos

Delegação de Competências _ Juntas de Freguesia 2023

or,rsÀo oE iÁRorRs

s/ Escala í)
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ldentificação:

localização:

Áirea aprox.: 30 m2

Mapa

Fro{A IECARAIERTZAçÃO DC CADA ESPAçOVERDE

Estrada Comandante Camacho de Freitas (instalações da Junta)

Freguesia de São Roque

Rega: s/ informação

Fotos

s/Escala o

S. Roque
9.11
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ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 3oo m2

Mapa

FrclrA DE GAnATERTZAçÃO DE CÂDA ESPAçO ì,ERD€

Estrada Comandante Camacho de Freitas (descida da Fundoa)

Freguesia de São Roque

Rega: s/ informação

Fotos

s/ Escala í)

S. Roque
9.t2

.t
i

@ ê**n,
PôR o FuÌ{cHAL SEMPnE À FRErÍË

Pógino 29



Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
orvrsao oÉ raRDrNs

@

Delegação de Competências _Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Oe CÁDA ESPAçO VERDE

ldentificação: Rua 2 da Escola Secundária do Galeão
S. Roque

9.13
Freguesia de São RoqueLocalização:

Área aprox.: 78 m2

Mapa

Rega: s/ informação

Fotos

S/ Escala í)

"-.È*' -
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Delegação de Competências _ Juntas de Freguesia 2023

Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Oe CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 1-07 m2

Mapa

Rua da Escola Secundária do Galeão

Freguesia de São Roque

S. Roque

9.14

S/ Escala

Rega: s/ informação

Fotos

i i.:'i
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Delegação de Competências _ Juntas de Freguesia 2023

Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 150 m2

Mapa

@ *n**,,

Estrada Comandante Camacho de Freitas (Urbanização do Galeão,

l canteiro)

Freguesia de São Roque

Rega: s/ informação

Fotos

5/ Escala í)

S. Roque

9.15
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Oe CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Caminho do Galeão (jardins do alto do Galeão)

Localização: Freguesia de São Roque

Área aprox: 505 m2 Rega: S/l

Mapa Fotos

S/ Escala í)

S. Roque

9.16

a

@ JP*^,"n,
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

FICHA DE CÂRATERTZAçÃO Oe CÂDA ESPAçO VERDE

ldentificação: Caminho do Lombo Jamboeiro (2 canteiros no fim da rua)
S. Roque

9.t7
Localização: Freguesia de São Roque

Área aprox: 215 m2

Mapa

Rega: S/l

Fotos

.*cil;

s/ tscala í)

@ Qn*,.o,
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.t2

9.13

9.L4

9.15

9.16

9.77

FREGUESIA DE SÃO ROqUE

Caminho da Quinta

Entnda Urbanização da Quinta 0unto ao Caminho da Quinta)

Rua do Mercado da Penteada

Entrada 92 do Caminho de São Roque

Rampa do Miradouro de São Roque

Miradouro de 5ão Roque (caldeiras das árvores + buganvília)

Adro da lgreja de São Roque

Rua Dr. José Maria da Silva

Largo do Encontro

Estrada Comandante Camacho de Freitasrcaminho da lgreja Velha

Estrada comandantê camacho de Freitas (instalações da Junta)

Estrada Comandante Camacho de Freitas (descida da Fundoa)

Rua 2 da Escola Secundária do Galeão

Rua da Escola Secundária do Galeão

Estrada Comandante Camacho de Freitas (Urbanização do Galeão, 1 canteiro)

Caminho do Galeão (iardins do alto do Galeão)

Caminho do Lombo Jamboeiro (2 canteiros no fim da rua)

33

25

314

49

25

65

10

700

60

7870

30

300

78

l:97

150

505

zts
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XCÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

LtM PEZ'A DAS V|AS EM ESPAçOS PU BLICOS,

SARJ ETAS E SU M IDOU ROS

A N EXO A.2

@ =P,*.*o,
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2.

FREGUESIA DE SÃO ROQUE

Anexo A-2

Limpezo dos vios e espoços públicos, sorjelos e sumidouros

Poro o eloboroçÕo deste onexo foiconsiderodo que

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

O volor constonÌe do conÌroto onterior ero 2,00€/ml, sendo que ogoro se propõe um oumento poro
3,00€/ml oiendendo ò infloçÕo ocorrido desde 2018, e principolmenle otendendo oo oumento do
preço do mÕo de obro motivodo pelo suo escossez;

3. O volor ossocÍodo é de 3,00€/ml X '12 895 ml= 38 685,00€.

@ ***"*,
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Topónimo Categoria Extensão
via (m)

id

533
1304
1303
240
323
408
407
409

1466
1460
477
478
529
531

587
629
633
636
635

1476
1478
1004
1064
1461
1447
1272
1285
1287
1320
1312
1311
1324
1325
1 363
't443
1449
1445
1446
1456

86
Vr da Lev da Quinta
Vr da Quinta Carvalhal
Bc da Palmeira
Bc da Escaleira
Vr da Capela do Rosário
Esc da Ribeira
Vr da Fundoa de Baixo
Ent 19
208
Ent dos Cravos (32)
(Ent 20A)
Escd do Galeão
Ent 31-C
100
112
(Ent 2)
Vr da Az de São Pedro
Vr da Az de São Pedro
215
217
176
Bc 14
Vr da Cova São Roque
Az da Bugiaria
Bc da lgreja Nova
Vr do Salão
Bc da Terça
Bc da Ribeira de Santana
Bc da Ribeirinha
Vr do Galeão
Bc dos Cravos
Bc da Escola (São Roque)
(Ent 50)
(Ent 7)
203
(Ent 57)
202
206
Ent 3
Bc do Calhau
Bc do Galeão
(Ent 20)

352
Vr da lgreja de São Jose
214
(Ent 720)
Esc do Lombo Jamboeiro
191

348
(Ent 32)

Vereda
Vereda
Beco
Beco
Vereda
Escadinhas
Vereda
Entrada

Entrada
Entrada
Escadinhas
Entrada

Entrada
Vereda
Vereda

77
83

't11
131
113
329
148
205
114
42

124
76

119
64
34
97

't11
122
42

105
64
56
26

545
433
154
250
127
176
376
168

62
124
24
61

126
28
27
14
41

47
218
65

127
236

30
125
40
53

109
81

33
229

22
í96
125

Beco
Vereda
Azinhaga
Beco
Vereda
Beco
Beco
Beco
Vereda
Beco
Beco
Entrada
Entrada

1459
1465
I 530
't537
1 897
1753
1 750
1864
1875
1874
1910
1474
535

1315
1329
1867

586

358
305
303
Lad da
353

Terça

Entrada

Entrada
Beco
Beco
Entrada

Ladeira

Vereda

Entrada
Escadinhas

@ ***,,o,
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589
590
583

1877
1876
1924
2353
1448
1451
1450
1453
1452
1455
1454
144r'.

1464
í469
1468
697

1470
696

1457
1458
1463
't462
1754
984
637

't532
1274
1863
927

2602
275

1290
405
405
695
698

1299
1299
2899
2901
2902
2903
2904
2905
2907
2908
2909
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2918
2519

(Ent 10)
102
(Ent 3)
355
354
Vr da lgreja Velha
Cam do Lombo Jamboeiro
(Ent 54)
Vr do Cam Novo do Galeão
(Ent 32)
(Ent 35)
(Ent a0)
Ent 4
Ent 9
Bc do Canavial
(Ent 17)
211
210
Bc do Lombo do Jamboeiro
Bc do Terraço
Bc da Capela de Santana
(Ent 629)
(Ent 637)
(Ent 68)
(Ent 25)
Vr do Canavial
Cam da Courela
116
Bc do Cano de Cima
Bc do Carvalhal
Bc do Salão
Cam da Fundoa de Cima
Sem designação atribuida
Tv Dr João Abel de Freitas
Bc do Lombo Segundo
Ent do Olival
Ent do Olival
Vr da Capela de Santana
Tv dos Pereiras
Bc da Bugiaria
Bc da Bugiaria
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida
Sem designação atribuida

Vereda
Caminho
Entrada
Vereda
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Beco
Entrada

Entrada

Entrada

38
28

203
30
85
38

628
61

326
78
40
77
70
27

113
54
47
72

183
86

154
62
59
20

164
208

14
40
I

38
105
191

18
13

32
'l 13

33
61

75
38
15
19

68
26
44
81

60
44

221

54
49
76
78
63
68
33

101

24

Beco
Beco
Beco
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Vereda
Caminho

Beco
Beco
Beco
Caminho

Travessa
Beco
Entrada
Entrada
Vereda
Travessa
Beco
Beco

@ ***,*o,
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x
2921 Sem

2923 Sem

2926 Sem

2933 Sem

2937 Sem

2917 Sem

atribuida

atribuida

atribuida

70

20

57

65

34

79

1

ida

41

75

24

@ =P**,*
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12 895TOTAL
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XLink poro visuolizoçÕo dos orruomentos

https://cmfunchal.maps.arceis.com/apps/webappviewer/index,html?id=866ba05b47c5rt4d4b0bf58e34c1a1aa9

@ ***,^,
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A N EXO A-3

CÂMARA MUNIcIPAL Do FUNcHAL

ABRIGOS DE PARAGENS DOS

TRANSPORTES PÚ BLICOS

@ ***,^o,
PÔR o FUNGHAL SEMPRÊ À FRENÍE
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FREGUESIA DE SÃO ROQUE

Anexo A-3

Monuiençcio, reporoçõo e subsliluiçõo do mobiliório urbono instqlqdo no espoço público, com exceçõo
doquele que sejo objeto de concessôo

Poro o eloboroçÕo desle onexo foiconsiderodo que:

l O tipo de mobiliorio considerodo é o obrigo de porogem de oulocorros nõo concessionodo;

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

3. O volor seró de 250€l equipomento e representq o cusÌo histórico otuolizodo do volor médio de
reporoçÕo/substituiçÕo onuol de um obrigo;

4. O voloro tronsferiré de250€/unX5 un= 1250€.

@ ***,
PôR o FUI{CHAL SET.IPPE À FnÉNÍÊ
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coNsTRUçÃO E MANUTENçÃO DE ABRTGOS DE

PARAGENS DOS TRANSPORTES PÚBLICOS

FOTO 9.1

rocALrzAçÃo
Rua Conde da Alegria

TrPO DE CONSTRUçÃO

Alvenaria/Metal

FOTO 9.2

LOCALTZAçÃO

Caminho do Galeão
(terminus)

TrPO DE CONSTRUçÃO

Alvenaria/Metal

@ ****,
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FOTO 9.3

rocALrzAçÃo
Caminho do Lobo Jamboeiro
(terminus)

TrPO DE CONSTRUçÃO

Alvenaria/Metal

FOTO 9.4

rocALrzAçÃo
Estrada Comandante
Camacho de Freitas junto ao
Caminho do Galeão

TrPO DE CONSTRUçÃO

Alvenaria/Metal

FOTO 9.5

rocALrzAçÃo
Entre a Rotunda e a Junta de
Freguesia de São Roque

TrPO DE CONSTRUçÃO

Estrutura em metal/vidro

@ *o,,..,
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ANEXO A-4
LISTAS DAS ESCOLAS PRIMEIRO

CICLO E/OU PRÉ ESCOLAR

@ *u*,^o,

cÂvARA MUNTcTPAL Do FUNcHAL

sÃo Roout
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NFREGUESIA DA SÃO ROQUE

Anexo A-4

Reolizoçõo de pequenos reporoções nos eslobelecimentos de educoçõo pré.escolor e do primeiro ciclo
do ensino bósico e monulençõo dos espcrços envolvenles

Poro o eloboroçÕo desle onexo foiconsiderodo que

1. O descritor serio o número de escolos do ensino pré-escolor e bósico do responsobilidode do
munÍcípio (un);

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

3. O volor ossociodo é de 10.000,00€/un X 2 un = 20.000,00€.

@ ***",*
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Y
TISTA DE ESCOLAS DO 19 CICTO E/OU PRÉ ESCOTAR

DESTGNAçÃO DA ESCO|Á

Escola do Lombo Segundo

Ng CAMARÁRIO
99

rocAHzAçÃo
C. do Lombo Segundo,44

EM ATIVIDADE
Sim

TIPO DE ENSINO

Misto

Épocn coNsrRUTrvA
Pós-25

PARQUE INFANTIL

Sim

@ 8**,
pôR o FUxcHA sÉxpnE À FnËrre
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XLISTA DE ESCOLAS DO 19 CICTO E/OU PRÉ ESCOLAR

DESTGNAçÃO DA ESCOTA

Escola da Achada

N9 CAMAúRIO
777

LOCALTZAçÃO

Est. Dr. João Abel de Freitas, 128

EM ATIVIDADE
Sim

TIPO DE ENSINO

Misto

Épocn coNsrRUTtvA
Recente

PARqUE INFANTIL

Sim

@ ****
pôR o Ft llc]rat. 3ÉMPFÉ À FnÊxÍE
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A N EXO A-5

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

QUADRO GERAL

@ ***,,o,
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Anexol-Geslôoe
Monutençõo de Espoços
Verdes

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

Anexo 3 - Monutençõo,
reporoçõo e substituiçõo do
mobiliório urbono inslolodo
no espoço público

Anexo4-ReolizoçÕode
pequenos reporoçÕes nos
estobelecimentos de
educoçÕo pré-escolor e do
primeiro ciclo do ensino
bósico e monutençõo dos
espoÇos envolvenÌes dos
eslobelecimentos de
educoçÕo pré-escolor e do
primeiro ciclo do ensino
bósico

FREGUESIA DE SÃO ROQUE

QUADRO FINANCEIRO OBRAS

4 536

ml 12895

UN

UN 2

ó,00 € 27 216,00€

3,00 € 38 ó8s,00€

250,00 € r 250,00€

l0 000,00 € 20 000,00€

m2

5

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

@ ***,

lndicodor Número Tolol Volor Unilório Totol

TOTAL 87',tsr,00€
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

APOIO SOCIAL À COMUNIDADE

ANEXC B

@ 8**,,o,
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TREGUESIA DE SÃO ROQUE

Anexo B

Apoio Sociol à Comunidode

Poro o eloboroçÕo desie onexo foi considerodo que:

I O descriÍor lerio umo conjugoçÕo de indicodores que reflitom o reolidode sócio económico dos seus
hobitontes, por nÕo estor disponívelinformoçÕo direto (por exemplo o PIB por hobitonte);

2. Os indicodores serÕo

o. O número de hobitonles do freguesio, segundo os dodos preliminores dos censos de 2021
b. A toxo de desempregodos por hobilonte do freguesio, segundo os dodos do lnstituÍo do

emprego relotivo oo mês de fevereiro de 2022;
c. Número de pessoos por fogo segundo os dodos pieliminores dos censos de 2021;
d. Volor mediono dos vendos por metro quodrodo de olojomentos fomilìores, referentes oo

terceiro trimesÍre de 2021.

3. No controto onterior o opoio sociol ero no volor de l0l 3ó8,50€. que correspondio oo somotório de
três componentes:

o) lntervençÕo Comunitório, no volor de 8ì 228.50€;
b) Apoio oo Ensino, no volor de 9 ó40,00€;
c) Hobítoçõo, no volor de l0 000,00€.

4. O volor correspondenle oos indicodores referidos no no 2 e de 115408,92€, conforme oboixo
discriminodo:

o)

b)

c)

d)

e)

@ ê****

lndicodor número de hobilonÌes por freguesio:
. 8 3ó5 hob X ó,50€/hob = 54 372,5O€;

lndicodor toxo de desemprego por hobiÌonte:
. (439 desemp. / 8 365 hob) X 220.000,00€ = ll 545,73€:

lndicodor número de pessoos por fogo:
. (8 3ó5 hob / 3 735 fogos) X l0 000,00€ = 22396,25€:

lndicqdor volor mediono dos vendos por melro quodrodo:
. 30 000,00€ / (ì 453,00€ / I 000,00€) = 20 646,94€.

lndicodor volor poro o reolizoçõo de pequenos obros, nomeodomente, colocoçÕo,
monutençÕo e reporoçõo de corrimões, degrous e povimentos.

. 0,50€ X ì2 895 = 6 447 ,5€.

Este é o volor o tronsferir onuolmente dividÌdo por duodécimos respeiiontes oo Anexo B

TOTAL ANEXO B I l5 408.92€

pôR o FútacHAL sËt4PFE À FtÉrÍE
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YCAMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

AN EXC C
APoro Ao MuNrcípro NA PRESTAçÃo Do

sERVrçO DE COBRANçA DE

RECEITI\S MUNICIPAIS

@ *u*,^o,
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3.

FREGUESIA DE SÃO ROQUE

Anexo C

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

Poro o eloboroçõo deste onexo foiconsiderodo que

O descritor seró o número de controtos de fornecÍmento de óguo existentes no freguesio o 3l de
dezembro de 2O2l:

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

O volor o tronsferir é de 6.000€ + O,7O€/unX3.372 un = 8 360,40€.

Esle é o volor o Ìronsferir onuolmente dividido por duodécimos respeitonÌes oo Anexo C

@ 8**",

TOTAL DO ANEXO C I 3ó0,40€
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

sAO R00ut

AN EXO D
MAPA FINANCEIRO
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FREGUESTA DE sÃo Roqur

Anexo D

Mopo Finonceiro

SUBTOTAL ANEXO C - APOIO AO
MUNrCíPrO NA PRESTAÇÃO DO SERVTÇO DE

CoBRANÇA DE RECETTAS MUNIC|PA|S

115 498"92 €.

I3ó0,40 €

TOTAL 214 924,32 €

Õ ***",*
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