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Coros Aulorcos

A descentrolìzoçõo odministroÌivo e o ouÌonomìo do poder locol sõo foÍores essenciois

poro o melhorio do reloçÕo entre o EsÌodo e os CidodÕos.

O Estodo. poro bem servir, tem de Ìronsferir poder de decisÕo poro os ouÌorquios, e,

preferenciolmenie, poro os eleitos mois próximos desses cidodÕos, que sÕo.

inegovelmente, os Juntos de Freguesio.

É com o duplo objeÌivo de concretizor o princípio do subsidioriedode, e de cumprir o

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

um novo conlroÌo inÌerodministrotivo, oo obrigo do Lei75/2013 de 12 de seÌembro.

Eslo novo proposto resulto do entendìmento do DireçÕo Geroldos Autorquios locois. bem

como o do SecreÌorio de EsÌodo dos AuÌorquios Locois de que, com entrodo em vigor do

Lei n.o 50/2018, de I ó de ogoslo, o Ìronsferêncio de otribuiçÕes e competêncios poro os

ouÍorquios locois nos Regiões Autónomos, incluindo o lronsferêncio dos munìcípios

insulores poro os freguesios, corece de regulomenÌoçõo, por diplomo próprio, medionle

iniciotivo legislolívo dos ossembleios regionois.

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

descenÌrolizoçÕo odminislrotivo. reformulou os procedimentos previslos onÍeriormenle,

que sõo moteriolizodos neste novo documento - controÌo inlerodminisÌrotivo de

delegoçÕo de compelêncios.

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

com o objetivo de permiÌir òs junlos de freguesio o exercício pleno dos competêncios

delegodos.

Pretendo que esle documento que ogoro vos opresenÍo, depois de oprovodo em sede

de Assembleio de Freguesio e Assembleio Municipol contribuo decisivomenÌe poro o

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

servimos.

Pedro Colodo
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ENQUADRAMENTO

AÌendendo o que o delegoçÕo de compelêncios dos municípios nos órgõos dos freguesios represento umo

importonle concrelizoçÕo dos princípios constilucionois do descentrolizoçõo odministrolivo. do
subsidioriedode e do outonomio locol, enunciodos no ortigo ó.o n.o 1 e ortigo 267.o n.o 2, ombos do
ConstìÌuiçõo do Repúblico PorÌugueso, o Cômoro Municipol do Funchol vem propor o celebroçõo de um

conÌroÌo que consubstoncÌe esso delegoçõo, de ocordo com os elemenÌos que se junÌo.

A delegoçÕo de compelêncios, regulodo no Anexo lò Lei n.'75/2013. de 12 de seÌembro (RJAL),

nomeodomenÌe nos seus ortigos nol3l e 11ó e seguinÌes, promove o coesõo lerritoriol, o meìhorio dos

serviços preslodos òs populoções e o otimizoçÕo dos recursos disponíveis.

A delegoçõo de compelênciqs nos órgÕos dos freguesios deve ser negociodo e obter o ocordo do cÔmoro

municipol e do junÌo de freguesio. e resultor, sob peno de nulidode, no celebroçÕo de controto
inlerodminisirotivo, devidomente outorizodo pelos órgÕos deliberoÌivos respeiivos, ossembleio de freguesio

e ossembleio municipol.

Neste sentido, e umo vez que, oo obrigo do disposlo nos ortigos ló.o n.o l, olíneo i) e j) e 33.o n.o 1 olíneo l) do
RJAL, estÕo encetodos oficiosomente os procedimenÌos odminislrotivos de negocioçÕo e eloboroçõo de
umo proposto de controto inlerodminisÌrotivo, o Cômoro Municipol vem ogoro moteriolizor esso proposfo

olrovés dos presenÌes documentos.

Estes documentos sÕo compostos pelo minuÌo de conÌroto e seus onexos que moteriolizom
geogroficomente quois os competêncios que sÕo delegodos. bem como jusÌificom os meios finonceÌros o

lronsferir:

Anexo A - Obros:

o. Anexo A - I GesÌõo e monuÌençõo de espoços verdes;

b. Anexo A - 2 Limpezo dos vios e espoços públicos, sorjeÌos e sumidouros;

c. Anexo A - 3 ReolizoçÕo de pequenos reporoções nos estobelecimenlos de educoçÕo pré-

escolor e do primeiro ciclo do ensino bósico e monutençÕo dos seus espoços envolvenÌes;
d. Anexo A - 4 Quodro finonceiro obros.

Anexo B - Apoio sociolò comunidode;

Anexo C - Mopo Íinqnceiro;

Nos onexos sõo opresentodos os descriÌores que permiÌirom delerminor o volor de codo um dos iÌens

onolisodos e ossim determinor o volor do opoio o otribuir onuolmente ò Freguesio, no Ômbito do delegoçÕo
de compelêncios.
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CONTRATO NÚMERO 225 / 2022

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO . FREGUESIA DE SANTA LUZIA

Entre:

O Município do Funchol, pessoo coleÌivo número 511217315, com sede oo Lorgo do Município. represenÌodo

por Pedro Miguel Amoro de Bellencourl Colqdo, Presidente do Cômoro Municipol do Funchol e em nome

do mesmo ouÌorgondo 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

setembro, odionie designodo poro efeiÌos do presente conÌroto por Primeiro Outorgonle.

A Freguesio deSqnlq Luzio, pessoo coleÌivo número 511238878, com sede no Colçodo do Encornoçõo l,

9050-023, freguesio de Sonto Luzio. Município do Funchol, representodo por Tiogo Filipe Teixeiro Androde

Rodrigues, no quolidode de Presidente do Junto de Freguesio e em nome do mesmo ouÌorgondo no uso do

compeÌêncio que lhe odvóm do olíneo o) número 1 do ortigo i8.o do Regime Jurídico dos Aulorquios Locois,

oprovodo pelo Lei número 75/2013, de l2 de setembro, odionÌe designodo poro efeilos do presenle

conlroto por Segundo Oulorgonle.

Considerondo que:

A. O regime jurídico oprovodo pelo Lei n.'75/2013, de l2 de selembro (RJAL), prevê o concretizoçÕo do

delegoçÕo de competêncios otrovés do celebroçÕo, enlre órgÕos dos municípios e órgÕos dos

freguesios, de controÌos interodministrolivos, que pode efetuor-se em todos os domínios dos inÌeresses

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

proximidode e do opoÌo direto òs comunidodes locois;

B. Os controÌos inÌerodministrotivos visom regulor reloções jurídicos de coordenoçÕo e coloboroçÕo entre

pessoos coleÌivos pÚblicos que permiÌom conferir ò AdministroçÕo Público umo moior flexibilidode e

copocidode de odopÌoçÕo em foce de novos desofÌos e de novos exigêncios;

C. Nos fermos do orÌigo l2O.o do RJAL, ouiro formo de concreÌizoçÕo de delegoçÕo de compelêncios, que

nÕo sejo oÌrovés do celebroçÕo de conÌrotos interodministrotivos. é nulo;

D. A negocioçÕo, celebroçÕo, execuçõo e cessoçÕo destes conÌrolos obedece oos princípios do

iguoldode, do nõo discriminoçÕo, do esÍobilidode, do prossecuçÕo do interesse público, do

conlinuidode do prestoçÕo do serviço público e do necessidode e suficiêncio dos recursos;

E. A por dos regros estobelecidos pelo RJAL, os controtos inlerodministroÌivos estÕo oindo sujeÌtos, o lítulo

subsidiÓrio, oo Codigo dos Controlos Públicos e co Código do Procedimenlo Administroiivo;
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Considerondo Ìombém que:

F. Umo odministroçÕo locol moderno ossento o suo oçÕo numo efetivo orticuloçõo enire lodos os órgÕos

dos ouÌorquios locois, em respeÌÌo pelo ouÌonomÌo de codo um, mos coloborondo olivomenle enlre si

no senlido 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 sobretudo tendo em otençÕo o necessidode de

encontror respostos efÌcozes poro os problemos e dificuldodes com que lodos os dios os ouÌorquios locois

sõo confrontodos;

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

deleguem competêncios em domínios dos interesses próprios dos populoções desios, nomeodomente

no ômbilo dos serviços e dos oÌividodes de proximidode e do opoio direlo òs comunidodes locois, nos

termos do oriigo l3l do RJAL;

l. A delegoçÕo de compelêncios dos municípios poro os freguesios é fixodo otrovés de controÌo

inÌerodminislrotivo, devendo permitir umo melhor ofetoçÕo de recursos humonos e finonceiros, e é

configurodo em Ìermos 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 odminislroÍivo;

J. A olíneo I do n.' ì do ortigo 33.o eslobelece que compeÌe òs cômoros municipois discuÌir e preporor com

os junlos de freguesio do respeÌivo município conlrotos de delegoçÕo de compelêncios;

K. O exercício, pelo Freguesio, dos compeÌêncios delegodos nÕo determino o oumento do despeso pÚblico

globol, promove o oumenÍo do eficiêncio do geslÕo e dos gonhos de eficócio dos recursos por porÍe

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

É celebrodo o presenle conlrolo, nos Íermos e poro os efeitos do disposÌo no ortigo 120.'do RJAL, que se

regeró pelos clóusulos seouintes:

Clóusulo l.o

Objeto

1. O presenÌe conirolo tem por objeto o orticuloçÕo dos compeÌêncios delegodos pelo Cômoro Municipol

do Funchol no JunÌo de FreguesÌo de SonÌo Luzio nos seguintes óreos:

o) Obros;

b) Apoio sociolò comunidode;

2. No que concerne Òs obros, considero-se o seguinte:
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o GestÕo e monulençõo dos espoços verdes;

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

c) Reolizoçõo de pequenos reporoções e monutençõo dos estobelecimenÍos de educoçÕo pré-escolor

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

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

o) Promover e execuÌor projelos de inlervençÕo comunilório nos óreos do oçÕo sociol, soúde, culturo,

educoçõo e desporÌo, e, opoior olividodes de nolurezo sociol, cullurol, desporÍivo, recreoÌivo ou outro

de inleresse poro o freguesio;

b) Apoior o ensino bosico e pré-escolor;

c) Contribuir poro os políticos municipois de hobiÌoçõo;

d) ReolÌzoçõo de pequenos obros, nomeodomente o colocoçÕo, monuÌençÕo e reporoçõo de

corrimões, degrous e povimenlos.

Clóusulo 2.o

Obros

No ômbito do execuçÕo dos obros:

l. GeslÕo e monutençÕo dos espoços verdes idenÌificodos no Anexo A - 1, incluindo o preporoçÕo e

limpezo do terreno, plonloçõo, rego e podo de orbustos e órvores olé o olturo 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. ReolizoçÕo de pequenos obros de reporoçÕo e monulençÕo dos eslobelecimenÍos de educoçÕo pré-

escolor e do primeiro ciclo do ensÌno bósico e dos seus espoços envolventes, sendo que essos obros

incluem o reporoçÕo e subsÌiluiçÕo de vidros, fechoduros. porlos, jonelcs, povimentos, vedoções eÌc.,

nÕo só nos edifícios, mos Íombém nos óreos de recreio e de desporÌo e lozer inlegrodos no seu perímetro.

As escolos esÌÕo identificodos no Anexo A - 3.

4. Todos os meios humonos. equipomentos e moÌeriois necessórios ò execuçÕo dos obros sõo do

responsobilidode do Junto de Freguesio.

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

os volores constontes no Anexo A - 4.

ó. Os volores otribuídos, nesÌo componente, nÕo podem ser utilizodos em pogomenÌo de remuneroçÕo dos

recursos humonos próprios do Junlo de Freguesio ou eleitos locois.
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Clóusulo 3.0

Apoio sociol ò comunidode

No ômbiio do inÌervençÕo comuniÌório:

2. O exercício desto compeÌêncio consisie em promover e execuÌor projetos de inÌervençõo comuniÌório

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

noturezo sociol, culiurol. desportivo, recreoÌivo ou outro de inleresse 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 moleriol escolor e de opoio e bolsos de esludo, considerom-se incluídos neslo rubrico.

3. No ômbito do opoio oo Ensino:

O exercício deslo compeÌêncÌo consiste em opoior otividodes exÌrocurriculores e conceder opoios

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

pré-escolor do freguesio nomeodomente. visitos de esÌudo, tronsporles, feslividodes, moÌeriois de opoio,

eÌc.

3. No ômbito do opoio ò HobitoçÕo:

O exercício deslo competêncio consiste em conlribuir poro os políÌicos municipois de hobitoçõo. olrovés

do idenÌificoçÕo de corêncios hobitocionois e do reolizoçÕo de intervenções pontuois poro melhorio dos

condições de hobitobilidode, em orticuloçÕo e coloboroçÕo com o município.

4. Outros intervenções de proximidode:

ReolÌzoçõo de pequenos obros, nomeodomente. colocoçÕo, monutençÕo e reporoçÕo de corrìmões,

degrous e povimenios.

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

sõo os volores constontes no Anexo B.

ó. Os volores oÌrÌbuídos, nesto componente. nÕo podem ser utilizodos em pogomento de remuneroçÕo dos

recursos humonos próprios do Junlo de Freguesio ou eleiÍos locois.

Clóusulo 4.o

Recursos finqnceiros e modo de oÍeloçõo

l. A Cômoro Municipol dÌsponibilizoró os recursos finonceiros deslinodos ò execuçõo do presenle controïo,

novoloronuol de€118.633,22(cenloedezoitomil eseiscenloselrinloelrêseurosevinleedois

cênlimos), em conformidode com o mopo finonceiro, Anexo C, que foz porte integronÌe desle controÌo.

2. As tronsferêncios finonceiros serÕo em duodécimos, o efeluor oté oo dio 8 de codo mês.
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3. Atendendo o que, de ocordo com o respetivo clossificoçÕo económico/finqnceiro, todos os despesos

reloÌivos òs competêncios delegodos, sÕo despesos correnles. o Junto pode fozer ironsilor os verbos nÕo

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

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

4. A nõo uÌilizoçÕo dos verbos por porte do Junlo de Freguesio Ìmplico o suo devoluçÕo.

5. A nÕo devoluçÕo dessos verbos obrigo o que iguol monÍonie fique cotivo nos tronsferêncios o reolizor no

ono seguinte.

Clóusulo 5.o

Apoio lécnico

A Cômoro Municipol presÌoró o opoio lécnico necessório de que o Junto coreço poro o cobol exercícìo

dos competêncios delegodos e que consisliró, fundomentolmenÌe, no emissÕo de poreceres de coróler

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

Clóusulo ó.o

Obrigoções do Cômoro Municipol

No ômbiÌo do presente conÍrolo, o Primeiro OuÌorgonte, poro olém dos obrigoçÕes que decorrem dos

clousulos onteriores, obrigo-se oindo o:

o) Designor um represenÌonte poro o verificoçõo do modo de cumprimenÌo do controto e opoio Ìécnico;

b) Aprecior os reloÌórios de ocomponhomento referenÌe ò execuçõo dos competêncios delegodos.

Clóusulq 7.o

Obrigoções do Junlo de Freguesio

l. No ômbiÌo do presenÌe conlroto, o Segundo OuÌorgonte fico obrigodo o:

o) Execulor e exercer os compelêncios delegodos de modo eficiente e eficoz, sempre em orticuloçõo e

coloboroçõo com o Município;

b) Designor um represenlonÌe poro o verificoçÕo do modo de cumprimento do controto e opoio técnico;

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

delegoçõo;

d) Preslor os informoções que o Cômoro Municipol lhe peço sobre os oÌos proÌicodos no exercício dos

competêncios delegodos;

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

Ìenho conhecimento e que posso vir o prejudicor, impedir, lornor mois oneroso ou difícil o exercício

dos compeÌêncios delegodos;
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f) RemeÌer os relotórios referidos no clóusulo seguinte, nos quois seró preslodo informoçÕo

circunsÌonciodo sobre o exercício dos compelêncios delegodos.

Clóusulo 8.o

lnÍormoçõo o disponibilizor pelo Segundo Oulorgonle

L SerÕo eloborodos pelo Segundo Oulorgonte os seguinÌes relolórios:

o) Relolório Semestrol de Acomponhomenïo, que deve conter informoçÕo dos despesos efetuodos com

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

(trigésimo) dio do mês seguinte òquele o que o semeslre disser respeiÌo;

b) Relotório de AvolioçÕo Anuol, que deve ser enÌregue oté oo dÌo 3l de joneiro do ono seguinte òquele

que disser respeito;

c) Os reloÌórios semestrois devem ser ocomponhodos pelo cópio dos documenios comprovotivos do

despeso, nos Ìermos do ortigo 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 Outorgonie pode, oindo, solicitor ouÌros reloÌórios odicionois que visem umo melhor

compreensÕo do sotisfoçÕo do inleresse público.

Clóusulo 9.o

VeriÍicoçõo dos relolórios

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

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

disponibilizodos pelo Primeiro OulorgonÍe ou de porle desÍes, mediante opuromento efetuodo opós o

opresenloçÕo do reloÌório de ovolioçÕo onuolo 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 fÌcom sujeitos o oprecioçÕo do Primeiro

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

devolveró poro reÌificoçÕo.

Clóusulo l0.o

VeriÍicoçõo do cumprimenlo do objelo do conlrolo

I . AÌento os objeÌivos que o descenÌrolizoçÕo odministrotivo viso oÌingir, enunciodos no orligo I 12." do RJAL,

bem como o disposto no ortigo 49." do Código do ProcedimenÌo AdminìsÌroÌivo ocerco dos poderes do

delegonle, e considerondo os exigêncios de unidode e eficócio do oçÕo odminisÌroÌivo municipol, o

execuçÕo dos competêncios delegodos é sujeito o ocomponhomento permonenÌe do Município, oÌrovés

dos respeÌivos serviços competenles, podendo poro o efeÌÌo, monitorizor o exercício dos compeÌêncios
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delegodos. bem como, soliciÌor ò Freguesio todos os informoções e esclorecimentos que considere

perÌinentes.

2. A Freguesio deve, sempre que possível. odotor os recomendoções proposlcs pelo Município, com visio ò

correçÕo dos deficiêncios deÌetodos.

3. O Município e o Freguesio, oÌrovés dos seus representontes legois. reúnem onuolmente, duronÌe o mês de

morÇo, com o propósito de ovolior o execuçõo dos compeÌêncios delegodos oo obrigo do presente

controlo. nomeodomenÌe, oferindo o necessidode de olteroçÕo dos recursos iniciolmente ocordodos ou o

ovocoçÕo dos compelêncios delegodos.

Clóusulo ll.o

Geslor do conlrolo

O gestor do controlo, nos termos do orÌigo 290"-A do CCP, seró designodo pelo Presidente do Cômoro ou,

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

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

ormondo.ribeiro@f u ncho l.ot, lelef one 29 1 21 1 000.

Clóusulo'12.o

Vigêncio do conlrolo

De ocordo com o disposto no orÌigo 126.' do RJAL. o período de vigêncio do presenie conlroÌo coincide

com o duroçõo do mondolo do Assembleio MunicÌpol do Funchol 2021/2025, sem prejuízo do disposlo nos

clóusulos l4.o e ,Ì5.o.

Clóusulo 13.o

ModiÍicoçõo do conlrolo

1. O presente controto pode ser modificodo por ocordo dos porles ouÌorgontes. sempre que se verifique

umo olÌeroçÕo onormol e imprevisível dos circunstôncios em que os portes oulorgonles fundorom o decisõo

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

fundomenlodos.

2. A modificoÇÕo do conÌroto obedece o formo escrito.

Clóusulo l4.o

Suspensõo do conlrolo

l. A execuçÕo dos presÌoções que constiluem o objeto do presente controto pode ser, lotol ou

porciolmenle, suspenso com os seguintes fundomenÌos:

o) lmpossibilidode iemporório de cumprimenïo do conlroto, designodomente em virtude de moro de um

dos OuÌorgontes no disponibilìzoçÕo de meios ou bens necessórios ò suo execuçÕo;

@ **r"no, 
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b) Por rozÕes de relevonle inleresse público, devidomenÌe fundomenÌodos.

2. Quondo o suspensõo sejo fundomentodo nos Ìermos do olíneo b) do número onierior, os Outorgontes

devem, com os devidos odopÍoçÕes, demonslror o preenchimenÌo dos requisitos previstos nos olíneos o) o

e) do n.o 3 do orÌigo I 
,ì5.' do RJAL.

Clóusulo l5.o

Cessoçõo

1. O presente controlo, nos lermos do orÌigo 123.'do RJAL, pode cessor por resoluçÕo em coso de

incumprimento do conÍroporte ou por motivos de relevonÌe interesse público devidomente justificodos.

2. O presenÌe 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 continuidode do serviço público,

cobendo ò Cômoro Munìcipolo exercício dos competêncios poro os quois o controlo tenho deixodo de

vigoror.

Clóusulq I ó.o

Publicidode

Após o suo oprovoçõo, o presente conÌroto seró disponibilizodo no pógino web do Município e no pógino

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

Clóusulo l7.o

Comunicoçõo ò odminislroçõo cenlrol

De ocordo com o disposto no orÌigo 127.o do RJAL, o celebroçõo, olleroçõo e o cessoçõo do presente

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

ocomponhomenlo dos oulorquios locois, por vio eletrónico, medionÌe envio de cópio.

Clóusulq l8.o

Tribunolde Conlos

lsenlo de ÍiscolizoçÕo prévio oo obrigo do disposÌo no olíneo g) do n.o 1 do ortigo 47." do Lei n'98/97, de 26

de ogosto, Leide OrgonizoçÕo e Processo do Tribunol de Conlos, no redoçÕo do Lei n.o 61/201l, de 7 de

dezembro.

Clóusulo l9.o

ConÍidenciolidode e Proleçõo de Dodos Pessoois

l. Os ouÌorgonÌes obrigom-se recÌprocomente, duronte o vigêncio do controto e mesmo opós o suo

cessoçÕo, o nõo ceder, revelor, utilizor ou disculir, com quoisquer lerceiros, todos e quoisquer informoçÕes

e ou elementos que lhe hojom sido confiodos pelo conlroporte ou de que lenhom tido conhecimenÌo no

ômbito do controÌo ou por couso dele.
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2. Os dodos pessoois que quolquer porte tenho ocesso ou que lhe sejom lronsmitidos oo obrigo do controto,

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

3. Os ouforgonles compromelem-se reciprocomenle, designodomenle, o nÕo coplor, reproduzir, odoptor,

modificor, olÌeror, opogor, destruir, difundir, tronsmitir, divulgor ou por quolquer outro formo colocor ò

disposiçÕo de terceiros os dodos pessoois o que Ìenhom ocesso ou que lhe sejcm tronsmiÍidos pelo

controporte, oo obrigo do controto, sem que poro tol tenhom sido expressomenÌe instruído, por escrito. pelo

ouiro porle.

4. Coso quolquer oulorgonÌe subconÌrole outros entidodes poro o prestoçÕo de serviços, o mesmo seró o

único responsóvel pelo escolho dos entidodes subcontroÌodos, bem como por todo o oiucçÕo destos. ---
5. Os oulorgonÌes obrigom-se o goronlir que os entidodes por sisubcontrotodos cumprirõo o disposÌo no Lei

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

legisloçÕo oplÌcóvel, devendo tol obrigoçÕo consÌor dos conÍroios escritos que celebrem com outros

entidodes por si subconlrotodos.

ó. Os ouÌorgontes obrigom-se o cumprir rigorosomenle o disposÌo no LPDP e demois legisloçÕo oplicóvel em

motério de troÌomento de dodos pessoois e, coso sejo oplicóvel, nomeodomenÌe o:

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

exclusivomenle poro efeiios do objeto deste conlroto;

b) observor os termos e condições constontes dos instrumentos de legolizoçÕo respeilontes oos dodos

lrotodos;

c) monter os dodos pessoois esÌrilomenle confidenciois, cumprindo e goronlindo o cumprimenlo do dever

de sigilo profissionol relotivomenÌe oos mesmos dodos pessoois;

d) cumprir quoisquer regrcs relocionodos com o trotomento de dodos pessoois o que o conÌroporÌe estejo

vinculodo, desde que Ìois regros lhe sejom previomenÌe comunicodos;

e) pôr em prótico os medidos Ìécnicos e de orgonizoçÕo necessórios ò proteçõo dos dodos pessoois

troÌodos por conto do outro ouiorgonÌe conÌro o respelivo deslruiçÕo, ocidentol ou ilíciÌo, o perdo ocÌdentol,

o olieroçÕo, o difusÕo ou o ocesso nÕo oulorizodo, bem como conlro quolquer oulro formo de trotomento

ilíciÌo dos mesmos dodos pessoois;

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

7. Os outorgonies serÕo reciprocomente responsóveis por quolquer prejuízo em que o outro venho o incorrer

em consequêncio do ÌrotomenÌo, por porle do mesmo e/ou dos seus coloborodores, de dqdos pessoois em

violoçõo dos normos legois oplicóveis e/ou do disposto no conlroio.
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8. Poro efeilos do disposÌo nos números onteriores do presenÌe clóusulo entende-se por "coloborodor" todo

e quolquer pessoo singulor ou coleÌivo que preste serviços o um dos ouÌorgontes, incluindo,

designodomente, representonles legois, trobolhodores, prestodores de serviços, procurodores e consultores,

independentemente do nolurezo e volidode do vínculo jurídico esÌobelecido.

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

controto, independentemente do motivo por que ocorro.

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

ProteçÕo de Dodos.

CIóusulo 20.o

Disposições Finois

l. A minuto deste controto interodministrolivo, que se dó oqui por iniegrolmente reproduzido, foi presente 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 oriìgo 33.o do RJAL, e submetido ò sessõo do Assembleio Municipol do Funchol o ó

de dezembro de 2022, poro efeiÌos de ouÌorizoçÕo, nos termos do olíneo k) do n.o1 do ortigo 25.o do mesmo

legol.

2. A mesmo minuÌo foi presenÌe ò reuniÕo do Junto de Freguesio de SonÌo Luzio o l0 de novembro de 2022,

em conformidode com o disposlo no olíneo i) e j) do n." I do ortigo I ó.o do RJAL, e submelido ò sessõo do

Assembleio de Freguesio de Sonlo Luzio, o 5 de dezembro de 2022, poro efeitos de outorizoçÕo nos lermos

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

3. O encorgo globol resulÌonÌe desÌo despeso Ìem cobimenio orçomenlol, conforme informoçÕo de

cobimento 2022/4174 e nos Ìermos do ortigo 5.o n.o 3 do Lei 8/2012, este controlo Ìem o ossunçõo de

compromisso nú mero 2022 / 4221 .

Clóusulo 2l.o

Enlrodq em vigor

O presente conlroÌo entro em vigor no dio 1 de joneiro de 2023.

FeìÌo 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 ConlroenÌes.

O Presidenle do Cômoro Municipol

pEDRO MIGUEL AMARO Assinado de forma digital por

DEBETTENCOURT PEDROMIGUELAMARODE
BETTENCOURT CALADO

CALADO Dados:2022.12.1409:45:37 Z

O Presidenle do Junlo de Freguesio

Pedro MiguelAmoro de Bettencourt Colodo Tiogo Filipe Teixeiro Androde Rodrigues

tuto Q,rò^ü)e
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CAMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

SAt'lTA tUZIA

AN EXO A
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

SANTA tI'ZIÀ

A N EXO A-Ï
G ESTÃO E MAN UTE N çÃO D E

ES PAçOS VE R D ES
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FREGUESIA DE SANTA TUZIA

Anexo A-1

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,O0€/m2 atendendo à inflação ocorrida desde 2018, e principalmente atendendo ao aumento do
preço da mão de obra motivada pela sua escassez;

3. A manutenção das árvores com altura superior a 1.80m, incluídas nos espaços verdes continua da
responsabilidade do Município;

4. O valor associado é de 6,00€/mzx2236 m2= 13 416,00€.

2.
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
ôtvtsÂo oI JÀRotNs

Delegação de Competências - Juntas de Freguesia 2O23

FrcHA DE CARATERTZAçÃO O: CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Travessa do Torreão (2 canteiros)
S. Luzia

3.1
Localização:

Área aprox.: 40 m2

Freguesia de Santa Luzia

Rega: s/ informação

Mapa Fotos

s/ Escala (*

@ =P*,,no,
PÔR o FUNCHAL SEMpRE À FRENTE

Pógino ì 7



Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

Delegação de Competências _ Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

1,.

Rua das Dificuldades (2 canteiros)

Freguesia de Santa Luzia

Ì- --

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 8 m2

Mapa

S. Luzia

?.2

Rega: s/ informação

osFot

t

I

ta t

s/ Escala *)
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
orvtsÁo oE JARolNsr@

Delegação de Competências -Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Or CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 80 m2

Mapa

Beco do Gerardo (3 canteiros)

Freguesia de Santa Luzia

s/ Escala {}

S. Luzia

3.3

Rega: s/ informação

Fotos

{
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

Delegação de Competências _ Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Oe CADA ESPAçO VERDE

ldentificação;
Santa Luzia

3.4
Localização:

Área aprox.: 215 m2

Mapa

*
J.. e

S/ Escala ()

Cota 40 (saída na Calçada da Encarnação)

Freguesia de Santa Luzia

Rega: Boca de incêndio_mangueìra

Fotos

ffi **,,o,
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
DrvrsÁo DE JÂaotNsr@

Delegação de Competências - Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Oe CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Rua Alferes Veiga Pestana (2 canteiros de coroas + canteiro sevadilhas)

Localização: Freguesia de Santa Luzia

Área aprox: 100 m2 Rega: Sistema de Rega- Manual

Mapa Fotos

)
ú

fll

S/ Escala $

Santa Luzia

3.5

l,Í;;
["Íi ú
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal , i'
DlvlsÀo oE JARotNs

Delegação de Competências _ Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Or CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Rua Silvestre Quintino de Freitas (rampa)
Santa Luzia

3.6
Localização: Freguesia de Santa Luzia

Área aprox: 223 m2

Mapa

Rega: Mangueira

Fotos

s/ Escala {}
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
DìVlSÁO O€ JÂROTNS

Delegação de Competências - Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Or CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Largo da Pena

Localização: Freguesia de Santa Luzia

Área aprox: 72 m2

Mapa

Rega: Sistema de Rega_ Manual

Fotos

Santa Luziâ

3.7

s/ Escala €D
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

it
It

'.:
D'VISAO OE JAROINS

GCt!iltr!ffilr{ÌrilEE

Delegação de Competências _Juntas de Freguesia2O2S

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Os CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 20 m2

Mapa

lmpasse Rua Pedro José de Ornelas

Freguesia de Santa Luzia

S. Luzia

3.8

Rega: s/ informação

Fotos

- :,ri*r,;

S/ Escala {}
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ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 1-0 m2

Mapa

Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

Delegação de Competências - Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Oe CADA ESPAçO VERDE

Rua Levada de Sta. Luzia (Sumaúma)
S. Luzia

3.9
Freguesia de Santa Luzia

Rega: s/ informação

Fotos

s/ Escala (l
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
DtvrsÀo o€ JAnotNs

@@

Delegação de Competências _ Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO DE CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 225 m2

Rua Eng. Adelino Amaro da Costa (2 canteiros)

Freguesia de Santa Luzia

Rega: s/ ìnformação

Fotos

s/ Escala **

S. Luzia

3.10

apaM
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
DrvtsÁo oE JARotNs

@

Delegação de Competências -Juntas 
de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Or CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Rua Levada de Sta. Luzia (estacionamento)
S. Luzia

3.11
Localização:

Área aprox.: 61 m2

Freguesia de Santa Luzia

Mapa Fotos

. ",çFo*&"

s/ Escala (}

' Rega: s/ informação

@ Au*,*o,,
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
D'VlSÀO OF.!ÂRôrN

Delegação de Competências _ Juntas de Freguesia 2O23

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Or CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 584 m2

Mapa

Rua Pedro José de Ornelas (jardim das cartas)

Freguesia de Santa Luzia

Rega: s/ informação

Fotos

s/ Escala {}

S, Luzia

3.12
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
otvtsÁo oe JÀnDtNs

@

Delegação de Competências - Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Oe CADA ESPAçO VERDE

ldentificação: Rua da Ribeira de João Gomes (próximo da Peugeot, L canteiro)
S. Luzia

3.r3
Freguesia de Santa LuziaLocalização:

Área aprox.: 93 m2

Mapa

Rega: s/ informação

Fotos

S/ Escala $

t
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dentificação: Estrada Luso Brasileira (berma da estrada)

FrcHA DE CARATERTZAçÃO Oe CADA ESPAçO VERDE

Freguesia de Santa Luzia

Rega: s/ informação

Fotos

trcç

'ïrrãh

S/ Escala o

l

S, Luzia

3.14
Localização:

Area aprox.: 481- m2

Mapa
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal

Delegação de Competências - Juntas de Freguesia 2023

ldentificação

Localização:

Área aprox.: 23 m2

Mapa

FICHA DE CARATERIZAçÃO OT CADA ESPAçO VERDE

Rua João Carlos Gomes (Caminho do Monte, L canteiro)

Freguesia de Santa Luzia

Rega; s/ informação

Fotos

s/ Escala (D

S. Luzia

3.15

ü
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Manutenção de Espaços Verdes Municipais no Concelho do Funchal
DtvtsÃo ô€.,aanrNs

Delegação de Competências _ Juntas de Freguesia 2023

FrcHA DE CAMTERTZAçÃO Oe CADA ESPAçO VERDE

ldentificação:

Localização:

Área aprox.: 1. m2

Mapa

Rua Levada de Sta. Luzia (Barbusano)

Freguesia de Santa Luzia

S, Luzia

3.16

Rega: s/ informação

Fotos

S/ Escala
()
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Total

FREGUESIA DE SANTA TUZIA

Travessa do Torreão (2 canteiros)

Rua das DiÍìculdades (2 canteiros)

Beco do Gerardo (3 canteiros)

Cota 40 (saída na Calçada da Encarnação)

Rua Alferes Veiga Pestana

Rua Silvestre Quintino de Frêitas (rampa)

Largo da Pena

lmpasse Rua Pedro José de Ornelas

Rua Levada de Sta. Luzia (Sumaúma)

Rua Eng. Adelino Amaro da Costa (2 canteiros)

Rua Levada de Sta. Luzia (estacionamento)

Rua Pedro José de Ornelas fiardim das cartas)

Rua da Ribeira de João Gomes (próximo da Peugeot, 1 canteiro)

Estrada Luso Brasileira (berma da estrada)

Rua João Carlos Gomes (Caminho do Monte, 1 canteiro)

Ruâ Levada de Sta. Luzia (Barbusano)

40

8

80

215

100

223

20

10

225

61

584

93

481

23

1

2236
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cÂvARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

sAlrTA tuzrA

A N EXO A.2
LIMPEZ-A DAS VIAS EM ESPAçOS PÚBLICOS,

SI\RJETAS E SUMIDOUROS
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FREGUESIA DE SANTA LUZIA

Anexo A-2

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

Para a elaboração deste anexo foi considerado que:

1. O descritor será o metro linear (ml) de arruamento;

O valor constante do contrato anterior era2,O}€lml, sendo que agora se propõe um aumento para
3,00€/ml atendendo à inflação ocorrida desde 2018, e principalmente atendendo ao aumento do
preço da mão de obra motivada pela sua escassez;

3. O valor associado é de 3,00€/ml X 3 963m1= 11 889,00€.

2.

@ 
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id Topónimo Gategoria
Extensão via

207
548
553
600
721
749
919
963
989
1011
1262
1316
1387
1829
1917
1928
1991
1010
'1009

1 986
1987
1993
1992
í916
2202
2201
2200
1 388
2403
684
1983
1982
2199
2198
2197
1 985
1984
1 997
1996
221
221
789
1162
1048
683
683
683
682
682
682
789
1 193

Bc do Meyreles
Bc do Matadouro
87
108
Vr da Quinta dos Reis
Bc do Tintureiro
161
Tv do Damião
Bc do Damião
(Ent 29)
Bc do Descanso
Bc do Dias
198
Bc da Princesa
3ô0
Tv da Quinta dos Reis
380
'1o Bc da Rua da Pena
Tv da Pena
375
376
382
381
359
542
541
Tv da Pena
199
652
Rp do Damião
372
371
539
538
537
374
373
385
384
Tv Dr Sidónio Pais
Tv Dr Sidónio Pais
Tv Silvestre Quintino de Freitas
Rua do Pina
Cam do Lombo
Tv do Vale Formoso
Tv do Vale Formoso
Tv do Vale Formoso
Bc do Pão Duro
Bc do Pão Duro
Bc do Pão Duro
Tv Silvestre Quintino de Freitas
Rua Dr Sidónio Pais

Beco
Beco

Vereda
Beco

Travessa
Beco
Entrada
Beco
Beco

Beco

Travessa

Beco
Travessa

Travessa

Rampa

Travessa
Travessa
Travessa
Rua
Caminho
Travessa
Travessa
Travessa
Beco
Beco
Beco
Travessa

35
321
38
53
162
44
30
298
44
27
61
81
67
22
104
160
43
84
185
29
42
178
175
93
13
17
60
53
44
70
194
168
38
31
49
25
42
37
43
85
51
20
't5
174
83
139
13
17
15
38
46
10

TOTAL 3 963
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A N EXO 4.3
LISTAS DAS ESCOLI\S PRIMEIRO

CICLO E/OU PRÉ ESCOLAR

ffi =g*.,*

CAMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

sAilTA LUZIA
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FREGUESIA DE SANTA TUZIA

Anexo A-3

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
município (un);

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

O valor associado é de 10 000,00€/un X 1 un = 10 000,00€.

t.

2.

3.
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LISTA DE ESCOTAS DO 19 CICLO E/OU PRÉ ESCOTAR

DESTGNAçÃO DA ESCOLA

Escola da Pena

N9 CAMARÁRIO
59

rocALrzAçÃo
R. Pedro José de Ornelas, L8

PROPRIEDADE

CMF

EM ATIVIDADE
Sim

TIPO DE ENSINO

Ls Ciclo

Époce coNsrRUTrvA
Centenário

PARQUE INFANTIT

@ =P*,u.,*pôR o FUNCHÂL sEMpnE À FPEÌ{TÊ
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ANEXO A.4

CAMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

QUADRO FTNANCETRO OBRAS
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Anexo 1 - Gestão e Manutenção de

Espaços Verdes

Anexo 2 - Limpeza das vias e

espaços públicos, sarjetas e

sumidouros

Anexo 3 - Realização de pequenas

reparações nos estabelecimentos
de educação pré-escolar e do
primeiro cíclo do ensino básico e

manutenção dos espaços

envolventes dos estabelecimentos
de educação pré-escolar e do
primeiro ciclo do ensino básico

FREGUESIA DE SANTA LUZIA

Anexo A-4

Quadro financeiro obras

2236

3 963

un t

6,00 € 13 416,00 €

3,00 € 11 889,00 €

10 000,00 € 10 000,00 €

m2

ml

lndicador Número Total Valor Unitário Total

35 305,00€TOTAL

Este é o valor a transferir anualmente dividido por duodécimos respeitantes ao Anexo A.
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ANEXO B
APOIO SOCIAL A COMUNIDADE
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FREGUESIA DE SANTA LUZIA

Anexo B

Apoio Social à Comunidade

Para a elaboração deste anexo foi considerado que

t. 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 2021;
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 2021;

d. Valor mediano das vendas por metro quadrado de alojamentos familiares, referentes ao

terceiro trimestre de 2O27.

3. No contrato anterior o apoio social era no valor de74131,00€, que correspondia ao somatório de

três componentes:

a) lntervenção Comunitária, no valor de 54 131,00€;

b) Apoio ao Ensino, no valor de 15 000,00€;
c) Habitação, no valor de 5 000,00€.

4. O valor correspondente aos indicadores referidos no ne 2 é de 83328,22€, conforme abaixo

discriminado:

a) lndicador número de habitantes por freguesia:
o 5 492 hab X 6,50€ /hab = 35 698,00€;

b) lndicador taxa de desemprego por habitante:
o (280 desemp. /5 492 hab)X 220.000,00€ = 11 21.6,3L€;

c) lndicador número de pessoas por fogo:
o (5 492 hab / 3 040 fogos)X 10 000,00€ = L8 O65,79€;

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

e) lndicador valor para a realização de pequenas obras, nomeadamente, colocação,

manutenção e reparação de corrimões, degraus e pavimentos.
. 0,50€X3963=1981,5€.

TOTAT DO ANEXO B 83328,22€
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FREGUESIA DE SANTA TUZIA

Anexo C

Mopo Finonceiro

SUBTOTAL,ANEXO B - APOIO SOCIAL À
COM,UNIDA,DE

83328,22€.

I l8 633.22€TOTAL
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