-----------------------------ATA NÚMERO 31/2022------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM DEZOITO DE AGOSTO DO ANO DOIS MIL E
VINTE DOIS.---------------------------------------------------------------------------Aos dezoito dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e
dois, nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Município e
Sala de Reuniões, reuniu a Câmara Municipal, pelas nove horas e
trinta minutos, sob a Presidência do Senhor Presidente, Pedro
Miguel Amaro de Bettencourt Calado, estando presente a Senhora
Vice-Presidente, Maria Cristina Andrade Pedra Costa os Senhores
Vereadores: Miguel Sérgio Camacho Silva Gouveia, Cláudia Sofia
Frazão Dias Ferreira, Bruno Miguel Camacho Pereira, Helena
Maria Pereira Leal, Rúben Dinarte Silva Abreu, João José
Nascimento Rodrigues, Vitor Hugo Rodrigues de Jesus e Micaela
Gomes Camacho. A secretariar esteve Catarina Isabel Sousa
Pereira, Chefe da Divisão de Administração Geral.-----------------------Verificado o quórum, o Senhor Presidente da Câmara, Pedro
Miguel Amaro de Bettencourt Calado, declarou aberta a reunião.--APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada
a leitura da ata da reunião anterior a qual, previamente distribuída
em minuta aos Vereadores, foi aprovada por unanimidade.-----------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA----------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Iniciando este período, o Senhor
Presidente da Câmara, Pedro Calado apresentou um Voto de
Louvor no seguinte teor:----------------------------------------------------
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---“A Câmara Municipal do Funchal, reunida em 18 de agosto de
2022, resolve expressar um Voto de Louvor à equipa da
Carpintaria, pertencente à Divisão de Edifícios e Equipamentos
desta Autarquia, composta pelos Senhores José Paulo Gonçalves,
Eder José Teixeira Barreto, Luis Miguel Correia Gouveia, Luis
Cardoso Tavares e José Florentim Camacho Aguiar, reconhecendo
o trabalho que têm vindo a realizar em prol da Câmara Municipal
e, de modo especial, enaltecendo a esplêndida e célere execução da
nova mesa de trabalho que agora se encontra ao serviço da sala de
reuniões do edifício do Município do Funchal.------------------------------- - Foi presente também um Voto de Pesar pelo falecimento do
Dr. Jorge Figueira da Silva com o seguinte teor:--------------------------“A Câmara Municipal do Funchal, resolve expressar o seu Voto
de Pesar pelo falecimento do Dr. Jorge Figueira da Silva. Nascido a
12 de agosto de 1934, no Funchal, Jorge Figueira da Silva,
notabilizou-se como Advogado, Jornalista e pela sua ação política,
sendo merecedor de realce as funções exercidas enquanto Autarca,
como Deputado da Assembleia Municipal do Funchal entre os anos
de 1977 a 2005. Personalidade respeitada, íntegra e cordial,
revelou sempre grande apreço pelas causas sociais, privilegiando
um contacto de proximidade com as pessoas, tendo manifestado
grande sensibilidade perante os problemas que atingiam a
população da cidade do Funchal, que serviu quer como Autarca e
como Advogado. Destacou-se ainda enquanto Diretor do Diário de
Notícias da Madeira, tendo pautado a sua conduta pela defesa da
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verdade, do rigor, da isenção, promovendo ainda a dignificação do
papel do jornalista na nossa sociedade. Nesta ocasião, a Câmara
Municipal do Funchal expressa o seu mais profundo pesar pela
morte de Jorge Figueira da Silva, transmitindo à sua Família e
amigos as mais sentidas condolências.”---------------------------------------Usando da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, Pedro
Calado deu conta de que não se iria realizar a reunião de 25 de
agosto por motivos de férias e de pouca agenda, sendo realizado
um edital para o efeito.-----------------------------------------------------------Intervindo o Senhor Vereador Miguel Silva Gouveia da
Coligação Confiança, questionou acerca das inscrições na reunião
pública ao que o Senhor Presidente da Câmara, Pedro Calado
referiu que as mesmas se encontravam salvaguardadas e que os
munícipes iriam ser atendidos pelos respetivos vereadores.--------------- Retomando a palavra, o Senhor Vereador Miguel Silva
Gouveia da Coligação Confiança, disse estar em falta algumas
respostas a requerimentos efetuados, nomeadamente a processos
urbanísticos, tendo ficado acertado com o Senhor Vereador João
Rodrigues, da Coligação Funchal Sempre à Frente, a consulta dos
mesmos no dia 25 de agosto de manhã.---------------------------------------Usando da palavra, a Senhora Vereadora Cláudia Dias
Ferreira da Coligação Confiança, e acerca de uma notícia sobre
envenenamento de pombos, questionou se já havia sido feita uma
análise ao sucedido ao que o Senhor Presidente da Câmara, Pedro
Calado, deu conta de que foram enviadas amostras para análise
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para a Direção Regional de Veterinária, mas cujo relatório ainda
não foi recebido na Autarquia.--------------------------------------------------Intervindo sobre esta matéria, a Senhora Vereadora Nádia
Coelho, da Coligação Funchal Sempre à Frente, reforçou que a
Câmara encontra-se a aguardar o resultado das análises, no
entanto, referiu que está a ser efetuado um Plano de Monitorização
e de Ação, com a realização de um censo populacional dos pombos
e com algumas medidas que irão permitir tirar uma radiografia da
população de pombos e será feito pelo Departamento de Ambiente
em colaboração com o Parque Ecológico do Funchal.-----------------------Intervindo novamente, a Senhora Vereadora Cláudia Dias
Ferreira, da Coligação Confiança, referiu que a promenade do Lido
está pejada de sítios para alimentação de gatos, existindo já
casotas

e

ninhadas

de

gatos

que

poderão

trazer

outras

consequências, devendo as mesmas ser retiradas e proceder-se à
realização de campanhas de sensibilização para a não alimentação
de animais na via pública.-------------------------------------------------------Intervindo, o Senhor Presidente da Câmara, Pedro Calado,
deu conta de que já foram efetuadas campanhas de sensibilização
junto das associações para não alimentarem animais na rua, no
entanto, as situações começam a aumentar, com principal
incidência na Avenida Sá Carneiro junto a uma das entradas para
o Parque de Santa Catarina e neste sentido a Câmara vai dar início
a uma campanha de sensibilização para que as pessoas não
alimentem os animais da via pública, tendo a Senhora Vereadora
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Nádia Coelho, da Coligação Funchal Sempre à Frente que, inserida
nesta campanha irá ser feito um trabalho próximo das associações
sobre a maneira de como alimentar os animais errantes.------------------Intervindo o Senhor Vereador Rúben Abreu da Coligação
Confiança, questionou acerca das obras na Rua Alferes Veiga
Pestana e relativamente aos lugares de moradores ao que o Senhor
Vereador Bruno Pereira da Coligação Funchal Sempre à Frente
explicou que a ligação do coletor teve de ser alterada e feita
longitudinalmente e o edital foi feito para uma circunstância mas
resultou noutra situação, tendo os lugares de moradores sido
salvaguardados no autossilo do Campo da Barca, sem qualquer
custo para os moradores.--------------------------------------------------------Usando da palavra, o Senhor Vereador Miguel Silva Gouveia
da Coligação Confiança, questionou acerca das intervenções das
acessibilidades contratualizadas para o edifício do Matadouro ao
que o Senhor Vereador Bruno Pereira da Coligação Funchal
Sempre à Frente disse terem a ver com a melhoria de todos os
passeios na área envolvente ao edifício, de forma a permitir a
circulação de cadeiras de rodas, com a criação de um passeio até à
entrada do edifício, protegendo as questões dos moradores, com
recuperação de todos os passeios e uma doca que irá contemplar
uma entrada de emergência para o edifício.---------------------------------- Intervindo sobre esta matéria, o Senhor Vereador Miguel Silva
Gouveia da Coligação Confiança, disse existir um projeto previsto
que iria permitir a ligação ao estacionamento e também de uma
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requalificação da cobertura do autossilo e reorganização do espaço
utilizado para os autocarros ao que o Senhor Vereador Bruno
Pereira da Coligação Funchal Sempre à Frente, disse que esse
projeto encontrava-se em avaliação, mas que não está previsto
nesta obra, cujo objetivo é a correção dos passeios nesta zona e irá
depender da adjudicação relativa aos transportes interurbanos.--------- Usando novamente da palavra, o Senhor Vereador Miguel
Silva Gouveia da Coligação Confiança questionou o ponto de
situação sobre o que tem vindo noticiado relativamente ao
aumento da violência sobretudo sobre as pessoas mais idosas e
qual o feedback por parte da PSP.----------------------------------------------Relativamente a esta questão, o Senhor Presidente da
Câmara, Pedro Calado, referiu as reuniões quinzenais com a PSP e
que tem sido solicitado um reforço de meios humanos e maior
patrulhamento sobre estas situações, no entanto, a PSP refere que
não tem efetivos suficientes e que os mais velhos fazem trabalho de
secretaria. Já houve abertura por parte da Administração Interna
para reforçar a os efetivos na Madeira com mais trinta elementos e
já foi solicitada uma reunião, em Lisboa, para abordar com maior
insistência este tema. Os casos noticiados estão ligados com o
consumo de estupefacientes e há medida que se fecha o cerco no
centro da cidade, vai alastrando para as zonas mais altas. Este é
um problema que é necessário assumir e continuar a efetuar
pressão para o aumento de efetivos da PSP na cidade.--------------------- Intervindo sobre este tema, o Senhor Vereador Bruno Pereira
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da Coligação Funchal Sempre à Frente, referiu que a decisão do
Ministério da Administração Interna tem como base o relatório de
segurança interna e a Madeira tem vindo a registar uma
diminuição

do

crime

participado.

A

criação

da

polícia

de

proximidade é um dos passos a seguir e na Freguesia de São Pedro
já está implementada no terreno, pretendendo-se estender ao resto
da cidade.--------------------------------------------------------------------------- Intervindo ainda sobre este assunto, a Senhora Vereadora
Cláudia Dias Ferreira da Coligação Confiança, disse que deixou de
ser só a questão dos sem abrigo e do consumo de estupefacientes,
existindo agora maior incidência de crime sobre as pessoas idosas
ao que o Senhor Vereador Bruno Pereira da Coligação Funchal
Sempre à Frente, referiu que tem de haver inclusão e autoridade
simultaneamente e com a pandemia o consumo de drogas
sintéticas aumentou e existe agora a necessidade de tratar estes
elementos.-------------------------------------------------------------------------- Usando agora da palavra, a Senhora Vereadora Micaela
Camacho da Coligação Confiança e a propósito da atribuição dos
manuais escolares do 2º e 3º ciclo, que terminou no passado dia 5
de agosto, questionou se já tinham dados sobre a atribuição dos
mesmos e se decorreu dentro da normalidade ao que o Senhor
Presidente da Câmara, Pedro Calado, referiu não ter tido
conhecimento de nenhuma anormalidade e a atribuição decorreu
com o apoio das Juntas de Freguesia nas instalações da
Universidade Sénior. Relativamente a dados mais concretos irão
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ser solicitados aos serviços.----------------------------------------------------- Usando agora da palavra, o Senhor Vereador Miguel Silva
Gouveia da Coligação Confiança, e no que concerne aos acordos de
execução e contratos com as Juntas de Freguesia, questionou se
existiu devolução de verbas por não terem sido utilizadas ao que o
Senhor Presidente da Câmara, Pedro Calado, referiu que foi
explicado a todas as Juntas de Freguesias o enquadramento destes
acordos e contratos, num trabalho muito positivo, efetuado pelo
Senhor Vereador Bruno Pereira e após os alertas da Unidade de
Auditoria

Interna

de

algumas

situações

incorretas

sobre

transferências de verbas sem entrega dos relatórios de aplicação
das mesmas, realizaram-se várias reuniões com as Juntas de
Freguesia

no

sentido

da

necessidade

de

justificação

das

transferências e foi dada abertura para que apresentassem as
despesas mais tarde, tendo a Unidade de Auditoria Interna dado
formação aos elementos das Juntas e com elaboração dos lay outs
de apresentação dos relatórios e agora estamos num ponto em que
quatro Juntas de Freguesia devolveram as verbas, nomeadamente,
Santa Maria Maior, São Pedro, Sé e Santa Luzia.---------------------------- Intervindo sobre esta matéria, a Senhora Vice-Presidente,
Cristina Pedra, referiu que a todas as Juntas de Freguesia, sem
exceção, não foram colocados entraves à natureza das despesas, o
objetivo foi facilitar e minimizar os impactos, sendo notória a
ignorância e que não estavam cientes da responsabilidade que
tinham e que sempre aconteceu assim. Foi dada oportunidade para
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apresentarem os relatórios até janeiro, depois até julho, com
muitas reuniões, com linhas abertas com o Departamento
Financeiro, com explicações individualizadas e foram dadas
formações, quer aos colaboradores internos quer externos.---------------- Intervindo, o Senhor Vereador Miguel Silva Gouveia da
Coligação Confiança disse não poder aceitar as afirmações de que
no passado não se disciplinaram e a Unidade de Auditoria Interna
foi criada também com esta especificidade, tento existido tentativas
constantes e permanentes na solicitação da entrega dos relatórios
e explicação de como e quando o deveriam fazer.---------------------------- Intervindo sobre esta matéria, o Senhor Presidente da
Câmara, Pedro Calado, referiu que interessa salvaguardar a
posição da Câmara e existem regras que têm de ser cumpridas.------------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem do dia
e pela sequência nela prevista:--------------------------------------------1 - SUSPENSÃO DE MANDATO: - Foi colocado à apreciação, o
requerimento da Senhora Vereadora Margarida Maria Ferreira
Diogo Dias Pocinho, da Coligação Funchal Sempre à Frente,
indicada pelo CDS/PP, (reg.º 20011/2022), datado de 3 de agosto,
solicitando, em conformidade com o estatuído no número 1 do
artigo 59º, conjugado com o número 1 e número 2, alínea a) do
artigo 77º, ambos da Lei número 169/99, de 18 de setembro, a
suspensão do seu mandato autárquico, na sua redação em vigor,
pelo período de 60 dias, com efeitos imediatos, por motivos de
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integração e desenvolvimento dum projeto universitário que, pela
sua natureza e carga horária, impossibilita o exercício do respetivo
mandato.----------------------------------------------------------------------------Intervindo, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Pedro
Calado, referiu que após a entrada do pedido, foi procedida à
imediata convocação do cidadão imediatamente a seguir na
respetiva lista, Isabel Cristina Pereira da Costa Rodrigues, e em
cumprimento das disposições legais, enunciadas no n.º 4 do artigo
76º, conjugado com o n.º 1 do artigo 59º da Lei n.º 169/99 de 18
de setembro, na sua redação em vigor, que apresentou o
requerimento de renúncia, o cidadão a seguir, Ana Cláudia da
Silva Carvalho, que apresentou o requerimento de renúncia, o
cidadão a seguir, Carlos André Camacho Alves, que apresentou o
requerimento de renúncia, o cidadão a seguir, Tiago Miguel Freitas
Correia, que apresentou o requerimento de renúncia e assim, foi
procedida

à

imediata

substituição

da

Senhora

Vereadora

Margarida Maria Ferreira Diogo Dias Pocinho, nos termos e ao
abrigo do artigo 77.º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada
pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, na atual redação, pela
Senhora Vereadora Helena Maria Pereira Leal.------------------------------- Intervindo, o Senhor Vereador Miguel Silva Gouveia da
Coligação Confiança saudou o facto da Vereadora Margarida
Pocinho estar melhor de saúde, desejando sucesso nos novos
projetos e saudou a nova Vereadora Helena Leal.----------------------2 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO:----------------------------------
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------ - Retificação de denominação para “Empréstimo de
médio/longo prazo para a comparticipação do Município em
obra cofinanciada – Recuperação e Ampliação da ETAR do
Funchal - 2ª Fase – Estação de Tratamento Primário” –
Aprovação da Minuta do Contrato: - Foi aprovada, por maioria,
com os votos contra da Coligação Confiança, a proposta de
deliberação, subscrita pela Senhora Vice Presidente da Câmara,
Cristina Pedra, que abaixo se transcreve, bem como a Minuta do
Contrato:-------------------------------------------------------------------------“ Considerando que: a) Em conformidade com o disposto no n. º
1 do artigo 49.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e
Entidades

Intermunicipais

(RFALEI),

aprovado

pela

Lei

n.º

73/2013, de 3 de setembro, “Os municípios podem contrair
empréstimos, incluindo aberturas de crédito junto de quaisquer
instituições autorizadas por lei a conceder crédito, bem como
celebrar contratos de locação financeira, nos termos da lei.”; b)
Estatui a alínea a) do n.º 1 do art.º 46.º da Lei de Organização e
Processo do Tribunal de Contas (segunda republicação – versão em
vigor) “Estão sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º: todos os atos de que
resulte o aumento da dívida pública fundada dos serviços e fundos
do Estado e das regiões autónomas com autonomia administrativa
e financeira, e das demais entidades referidas nas alíneas c) a e) do
n.º 1 do artigo 2.º, bem como os atos que modifiquem as condições
gerais de empréstimos visados”; c) A Câmara Municipal do Funchal
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no seguimento de consulta a oito entidades bancárias assinou,
com a Caixa Geral de Depósitos, o contrato denominado de
“Empréstimo de médio/longo prazo para a comparticipação do
Município em obra cofinanciada – “Recuperação e Ampliação da
ETAR do Funchal: Conclusão da 1.ª Fase e 2.ª Fase (tratamento
primário) até 8 milhões de euros; Face aos considerandos acima
mencionados, tenho a honra de propor que, constatando-se que a
1.ª fase da obra referida se encontra concluída e que a referência,
no procedimento e por consequência no contrato de empréstimo, a
esta fase se deve a erro de expressão, a Câmara Municipal ao
abrigo do disposto no artigo 174.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro, delibere: 1. Retificar a denominação do procedimento
“Empréstimo de médio/longo prazo para a comparticipação do
Município em obra cofinanciada – “Recuperação e Ampliação da
ETAR do Funchal: Conclusão da 1.ª Fase e 2.ª Fase (tratamento
primário)” para “Empréstimo de médio/longo prazo para a
comparticipação

do

Município

em

obra

cofinanciada

–

“Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal 2.ª Fase – Estação
de Tratamento Primário” e que 2. Aprovar a minuta do contrato de
empréstimo entre o Município do Funchal e a Caixa Geral de
Depósitos, confirmando assim que o empréstimo não será utilizado
para a conclusão da 1.ª fase.-----------------------------------------------Declaração de Voto da Coligação Confiança: “A exemplo do que
foi praticado pelo outro empréstimo, de 3 milhões de euros, para o
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mesmo propósito, esta tentativa de retificação confirma que os
alertas deixados pela Confiança nas reuniões de 16.12.2021, de
22.12.2021, de 3.2.2022 e de 10.3.2022, estavam corretos quando
apontava para a ilegalidade de utilizar empréstimos para pagar as
obras da 1ª fase da ETAR. Apesar desta chamada à razão por parte
do executivo com pelouros, a equipa da Confiança vota contra esta
proposta por considerar que, além da questão política inerente ao
financiamento prometido pelo Governo Regional para esta obra, a
mesma se encontra ferida de ilegalidade por dois motivos que se
complementam. Em primeiro lugar porque a mesma deveria ser
aprovada pela Assembleia Municipal, uma vez que este é o órgão
que

tem

a

competência

para

autorizar

a

contratação

de

empréstimos nos termos do número 4 do artigo 25º da Lei
75/2013. Em segundo lugar, a aprovação da presente deliberação
com

a

eventual

retificação

à

posteriori

da

finalidade

do

empréstimo, tal como foi enviado na carta convite às instituições
financeiras para apresentação de propostas, é uma atuação
passível de colocar em causa os princípios da transparência, da
igualdade e da concorrência que lhe são especialmente aplicáveis,
consignados no n.º 2 do art.º 201.º do CPA, e consequentemente
desrespeitar as normas financeiras a que o município está
vinculado.”--------------------------------------------------------------------3 – OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS:----------------------------- - Concurso Público com Publicidade Internacional para
Execução da Empreitada de “Recuperação e Ampliação da
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ETAR do Funchal – 2ª Fase – Estação de Tratamento
Primário” –Alteração e aprovação da minuta do contrato–
Ratificação de Despacho: - Em face do respetivo processo e
considerando o despacho do Senhor Presidente da Câmara, Pedro
Calado, que aprovou, ao abrigo do estatuído no número três do
artigo trinta e cinco, do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze
de setembro, a alteração da minuta do contrato, a Câmara
deliberou, por maioria, com a abstenção da Coligação Confiança,
ratificar o citado despacho nos termos do disposto previsto no
número três do artigo sessenta e um, do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito/dois mil e oito,
de vinte e nove de janeiro, retroagindo os efeitos desta ratificação à
data do despacho.------------------------------------------------------------Declaração de Voto da Coligação Confiança: “A equipa da
Confiança abstém-se nesta proposta para corrigir a deliberação da
semana passada que confirma os alertas emitidos na declaração do
voto contra a mesma deliberação. Mais uma vez foi utilizado o
expediente de ratificação pela Câmara de uma decisão já tomada
pelo presidente, quando o mesmo só deve ser utilizado em casos
excecionais e com urgência reconhecida.”-------------------------------4 – RECURSOS HUMANOS: Abertura de concursos Internos de
acesso na carreira de bombeiro municipal:-------------------------- Foi presente a proposta de deliberação, subscrita pela Senhora
Vice- Presidente da Câmara, Cristina Pedra, que se transcreve:-----
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--- “Considerando que: 1 - Os órgãos ou serviços podem promover
o recrutamento dos trabalhadores necessários ao preenchimento
dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal, por
procedimento concursal restrito aos trabalhadores detentores de
um vínculo de emprego público por tempo indeterminado, de
acordo com os n.ºs 1 e 3 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º
35/2014, de 20 de junho. 2 - O Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de
setembro, na disposição que se ocupa da gestão dos recursos
humanos em função dos mapas de pessoal (nº. 1 do artigo 4.º),
estabelece que nos Municípios o recrutamento é precedido de
aprovação do órgão executivo, competindo a este órgão decidir
sobre o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos
postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal. 3
– A carreira de Bombeiro Municipal continua como carreira ainda
não revista, pelo que, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º
1 do artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, rege-se até ao início da
vigência da revisão pelas disposições normativas aplicáveis em 31
de dezembro de 2008, sendo aplicáveis a esta carreira as regras
constantes do Decreto-Lei n.º 116/2002, de 13 de abril, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 86/2019, de 2 de
julho, em matéria de promoção, e regulando-se os procedimentos
concursais para recrutamento para esta carreira pelo Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de julho, adaptado à Administração Local pelo
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Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho, bem como pelo disposto
na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da LTFP, e no n.º 10 do artigo
20.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 4 - O concurso
para as carreiras que ainda não foram objeto de extinção, de
revisão ou de decisão de subsistência, nos termos do disposto no
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, pode destinarse designadamente, ao preenchimento de todos ou alguns dos
postos de trabalho vagos existentes à data da sua abertura, ao
preenchimento dos lugares vagos existentes ou dos que vierem a
vagar até ao termo do prazo de validade ou ao preenchimento dos
lugares vagos existentes ou dos que vierem a vagar até um número
limite previamente fixado no aviso de abertura, desde que este
número de verifique até ao termo do prazo de validade. 5 - Os
concursos sujeitos ao regime previsto no Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de julho, dependem da fixação, pela entidade competente
para autorizar a respetiva abertura, de um prazo de validade
contado da data da publicação da lista de classificação final e a
definir entre um mínimo de três meses e um máximo de um ano,
exceto se for aberto apenas para o preenchimento dos postos de
trabalho vagos existentes à data da sua abertura, nos termos do
artigo 10.º do referido diploma. 6 - Compete também à entidade
que autoriza a abertura dos procedimentos concursais estabelecer
o prazo de apresentação de candidaturas, nos termos do artigo 32.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, dentro dos limites entre
10 e 15 dias úteis, para os concursos internos gerais e mistos, e
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entre 5 e 7 dias úteis para os concursos limitados. 7 –
Relativamente à carreira de Bombeiro Municipal, o Mapa de
Pessoal para 2022 prevê uma dotação global de 140 lugares para
as categorias de Subchefe Principal, de 1.ª Classe, de 2.ª Classe e
de Bombeiro Sapador, dos quais se encontram providos 130
lugares. 8 - De acordo com o disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 106/2002, de 13 de abril, aplicável por força do disposto no
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 86/2019, de 2 de julho, o
recrutamento para as categorias de acesso da carreira de bombeiro
municipal efetua-se de entre bombeiros titulares da categoria
imediatamente anterior com, pelo menos, três anos na categoria,
com classificação de Bom e aproveitamento em curso de promoção.
9 – Os procedimentos de seleção para admissão aos cursos de
promoção na carreira de bombeiro municipal, conforme disposto
nos n.ºs 2 e 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 106/2002, de 13 de
abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 86/2019,
de 2 de julho, no seguimento da verificação da aptidão na inspeção
médica e da realização dos métodos de seleção (provas de
conhecimentos específicos e provas físicas), já foram concluídos a 1
de setembro de 2021, tendo ficado aprovados 6 candidatos para
Bombeiro Chefe de 2.ª Classe, 24 para Subchefe Principal, 73 para
Subchefe de 1.ª Classe e um para Subchefe de 2.ª Classe. 10 – Que
por deliberação tomada na reunião da Câmara de 13 de setembro
de 2021 foi autorizada a abertura dos concursos de promoção, aos
quais puderam candidatar-se os bombeiros que já tinham
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frequentado o curso de promoção no Regimento de Sapadores
Bombeiros de Lisboa no decorrer do ano de 2018, tendo os mesmos
sido promovidos no final de dezembro de 2021, na sequência de
aprovação nos respetivos concursos. 11 – Que no decorrer do
corrente ano os restantes três bombeiros aprovados nos concursos
de admissão ao curso de promoção para acesso às categorias de
Subchefe Principal e de Subchefe de 1.ª classe, concluíram com
aproveitamento os adequados cursos de promoção, conforme
abaixo mencionado: a) José Miguel Pereira Patrício, classificado
em 22.º lugar no concurso para admissão ao curso de promoção
para a acesso à categoria de Subchefe Principal, concluiu com
aproveitamento o Curso de Promoção, no Regimento de Sapadores
Bombeiros de Lisboa; b) António Liliano Vieira Pereira e Luís Ângelo
Freitas

Pereira,

classificados

em

65.º

e

66.º

lugares,

respetivamente, no concurso para admissão ao curso de promoção
para a acesso à categoria de Subchefe de 1.ª classe, concluíram
com aproveitamento o Curso de Promoção, no Batalhão de
Sapadores Bombeiros do Porto. 12 – Se encontram reunidas as
condições para abrir os respetivos concursos de acesso para as
categorias da carreira de Bombeiro Municipal, aos quais os
bombeiros que frequentaram durante o corrente ano o curso de
promoção poderão candidatar-se, sendo graduados de acordo com
a classificação do respetivo curso e da avaliação curricular,
conforme previsto no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º
106/2002, de 13 de abril, com as alterações introduzidas pelo
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Decreto-Lei n.º 86/2019, de 2 de julho. Assim, usando da
competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo
35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e que me advém do Despacho de
Delegação e Subdelegação de Competências, exarado pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal, datado de 7 de abril de 2022 e
publicitado pelo Edital n.º 216/2022, da mesma data, venho
propor que a Câmara Municipal do Funchal, ao abrigo da
competência atribuída no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º
209/2009, de 3 de setembro, e de acordo com os n.ºs 1 e 3 do
artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP),
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e alterada
pela Lei 25/2017, de 30 de maio, delibere o seguinte: I - Autorizar
a abertura dos seguintes concursos internos de acesso mistos para
preenchimento de postos de trabalho da carreira de Bombeiro
Municipal, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do
Município do Funchal: a) Dois postos de trabalho da categoria de
Subchefe Principal, destinando-se um a trabalhadores que não
pertençam a este mapa de pessoal; b) Três postos de trabalho da
categoria de Subchefe de 1.ª Classe, destinando-se um a
trabalhadores que não pertençam a este mapa de pessoal; II - Os
concursos são válidos apenas para o preenchimento das vagas
postas a concurso, caducando com o seu provimento. III - O prazo
de apresentação de candidaturas é de dez dias úteis”.---------------------- Intervindo, a Senhora Vereadora Cláudia Dias Ferreira da
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Coligação Confiança questionou se este procedimento versa sobre
carreira de bombeiro municipal do quadro de pessoal ou de
sapador, uma vez que a ideia seria a passagem para a carreira de
sapador e tal não acontece, até porque as duas carreiras têm
remunerações
também

o

distintas

número

de

e

requisitos

vagas

especiais,

abertas

tendo

questionando
em

conta

os

candidatos.------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara, Pedro Calado, deu a palavra
à Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Susana
Rebelo, que explicou que são três vagas, também para bombeiros
que não pertencem ao mapa de pessoal, uma vez que este
recrutamento aplica-se à legislação antiga em que existiam vários
tipos de concurso, internos, externos e mistos, e por ser uma
carreira não revista aplica-se a legislação adequada e como neste
caso em concreto, o número de vagas que existe no quadro em
relação aos bombeiros é superior, a lei obriga a efetuar um
concurso misto, podendo se candidatar os do quadro e os externos,
sendo que os do quadro têm vagas cativas, existindo duas vagas
para subchefe principal, um para o bombeiro do quadro, outro
lugar para alguém de fora e três postos de chefe de 1ª classe em
que dois são para bombeiros do quadro e outra vaga para alguém
de fora.---------------------------------------------------------------------------Colocada à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----5 – MERCADOS:------------------------------------------------------------------- - Renegociação do Contrato de Comodato entre o
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Município do Funchal e a Associação Barmen da Madeira: Acompanhada da minuta do respetivo Contrato de Comodato, foi
presente a seguinte proposta deliberação:---------------------------------“Considerando que: O Município do Funchal, ao abrigo da
deliberação camarária datada de 1 de setembro de 2016, celebrou
a 16 de setembro de 2016 com a Associação Barmen da Madeira
(ABM) o contrato de comodato, com o número 140/2016, relativo
ao stand 2 do Mercado dos Lavradores e esplanada, com área de
sessenta

metros

quadrados,

para

instalação

de

um

estabelecimento de bar, como definido na cláusula segunda do
referido contrato. O contrato foi celebrado pelo prazo de 5 anos,
renovando-se anual e sucessivamente por prazos iguais de um
ano. Os pressupostos de facto e de direito da atribuição dos
espaços à ABM mantêm-se atuais. No entanto, passados seis anos,
urge renegociar os termos em que este espaço foi atribuído, por
ajuste direto, à ABM como apoio a uma atividade de interesse
municipal, plasmados na deliberação camarária datada de 1 de
setembro de 2016, ao abrigo do disposto nas alíneas o) e u) do n.º
1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei número 75/2013, de 12 de setembro, e ainda de
acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento dos
Mercados Municipais do Município do Funchal, que exceciona o
caráter oneroso da ocupação dos espaços quando esteja em causa
o apoio a atividades de interesse municipal, na aceção das
disposições legais antes referidas. O Regime Jurídico do Património
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Imobiliário

Público

(RJPIP),

aprovado

pelo

Decreto-Lei

n.º

280/2007, de 7 de agosto, que estabelece as disposições gerais e
comuns sobre a gestão dos bens imóveis dos domínios públicos do
Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais, bem como
o regime jurídico da gestão dos bens imóveis do domínio privado do
Estado e dos institutos públicos, deixa de fora os bens imóveis do
domínio privado das autarquias locais, como é o caso do imóvel
denominado Mercado dos Lavradores, atendendo à autonomia
administrativa e financeira destas, instituída nos termos da
Constituição da República Portuguesa. No entanto, os princípios
gerais da atividade administrativa, pelos quais as autarquias locais
também se pautam, designadamente os princípios da legalidade,
da prossecução do interesse público no respeito pelos direitos e
interesses legalmente protegidos dos particulares, da igualdade, da
proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa fé,
impõem que se apliquem diretamente as disposições gerais, tão
bem

sistematizadas

no

Capítulo

I

deste

diploma

legal,

à

administração dos bens imóveis do domínio privado das autarquias
locais. Nessas disposições gerais incluem-se os princípios pelos
quais se deve pautar a administração dos bens imóveis, desde logo
o da boa administração, da onerosidade, da equidade e do controlo.
Na boa administração estabelece-se que a gestão, a utilização e a
alienação dos bens imóveis devem ser realizadas de acordo com a
ponderação dos custos e benefícios e que as despesas com a
aquisição, administração e utilização dos bens imóveis devem
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satisfazer

os

requisitos

da

economia,

eficiência

e

eficácia,

especialmente quando envolvam um dispêndio significativo de
dinheiros públicos. Quanto à onerosidade, o RJPIP estabelece que
o

espaço

ocupado

nos

bens

imóveis

deve

ser

sujeito

a

contrapartida, podendo esta assumir a forma de compensação
financeira a pagar pelo serviço ou organismo utilizador. Por outro
lado, relativamente à equidade, estabelece-se que as decisões
relativas à alienação e oneração e à escolha das formas de
administração dos bens imóveis devem atender à equidade na
distribuição de benefícios e custos, designadamente entre gerações.
A apreciação da equidade intergeracional na vertente patrimonial
implica a ponderação entre: a) A aptidão do bem imóvel para a
prossecução de fins de interesse público nos curto, médio e longo
prazos; b) A perspetiva de evolução dos encargos com a
manutenção e conservação do bem imóvel; c) A perspetiva de
evolução do valor do bem imóvel de acordo com as suas
características e face ao mercado imobiliário. As entidades do
sector público administrativo devem garantir a organização e a
atualização

periódica

de

elementos

informativos

relativos

à

natureza, ao valor e à utilização dos bens imóveis, incluindo a
verificação dos requisitos da economia, eficiência e eficácia, diz o
controlo. A Câmara Municipal do Funchal encetou negociações
com a ABM, no sentido de renegociar os termos do contrato
140/2016, e se estabelecer uma compensação financeira mensal
pela utilização dos espaços do Mercado dos Lavradores e a
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respetiva percentagem a título de despesas de condomínio, como os
restantes titulares de direitos de ocupação o fazem. Por outro lado,
estabelece-se também um compromisso de ser apresentado,
anualmente, ou noutra periodicidade que venha a ser acordada
com o gestor do contrato, um calendário de eventos a desenvolver
pela ABM no Mercado dos Lavradores ou em outros espaços
municipais. Assim, nestes termos e nos demais termos de direito
tenho a honra de propor que a Câmara delibere:

1 - Aprovar a

Minuta do contrato a celebrar entre o Município do Funchal e a
Associação Barmen, em anexo a esta proposta e que dela faz parte
integrante, ao abrigo do disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do
artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado
pela Lei número 75/2013, de 12 de setembro, e ainda de acordo
com o disposto no n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento dos Mercados
Municipais do Município do Funchal; 2 – Aprovar a presente
deliberação em minuta, para produzir efeitos imediatos, ao abrigo
do artigo 56.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais”.----------------- Intervindo, o Senhor Vereador Miguel Silva Gouveia da
Coligação Confiança, questionou a decisão de alterar o contrato
será para estender a outras entidades que não pagam renda ao que
o Senhor Presidente da Câmara, Pedro Calado, informou que os
casos serão analisados individualmente, e nesta situação em
particular, porque havia uma sensação interna de alguma injustiça
e a decisão foi no sentido de impor alguma disciplina e igualdade
entre todos os comerciantes e que mereceu a concordância da
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Associação, não se tratando de nenhuma ilegalidade processual
mas porque existia uma situação de injustiça.------------------------------- Intervindo sobre esta matéria, a Senhora Vice-Presidente,
Cristina

Pedra,

referiu

que

esta

situação

de

injustiça

era

percecionada pela Associação e que ficavam mais descansados com
esta alteração de circunstâncias e foi tido o cuidado de aferir se as
associações sem fins lucrativos estão ou não inibidas de praticar
atos comerciais. Será feito um contrato misto, em que pagarão
mensalmente um valor de €750.00 (setecentos e cinquenta euros) e
com a prerrogativa de participar nos processos de dinamização
com interesse para cidade e que a Câmara considere necessários,
bem como em iniciativas organizadas pela associação.--------------------- Intervindo, o Senhor Vereador Miguel Silva Gouveia da
Coligação Confiança, questionou se será adotada a mesma solução
para a loja atribuída à Cooperativa Agrícola ao que o Senhor
Presidente da Câmara, Pedro Calado referiu que a loja já está vaga,
estando a ser estudada uma permuta de serviços para o espaço,
tendo ainda o Senhor Vereador Bruno Pereira da Coligação
Funchal

Sempre

à

Frente

acrescentado

que

com

a

atual

requalificação dos espaços do Mercado não faria sentido ter uma
loja com esta especificidade numa zona de restauração.------------------- Usando da palavra novamente, o Senhor Vereador Miguel
Silva Gouveia da Coligação Confiança, questionou se o espaço
utilizado pela Associação Barman nas Cruzes se já está vago e se
foi entregue a outra associação ao que a Senhora Vice-Presidente,
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Cristina Pedra informou que o espaço já foi entregue e está vazio e
está em análise a ocupação do mesmo.-------------------------------------Colocada à votação foi a Proposta aprovada por unanimidade.---6 – PAGAMENTO DE DÍVIDAS EM PRESTAÇÕES: - Em relação ao
requerimento apresentado pela “Lovetradition Unipessoal Lda.
(proc.º

6098/2022),

solicitando

o

pagamento

em

doze

(12)

prestações, da dívida de € 4.828,19 (quatro mil, oitocentos vinte e
oito euros e dezanove cêntimos), referente a rendas em atraso de
um quiosque na Avenida do Mar, relativas aos anos de 2020 a
2022 (dez rendas), a Câmara com base na informação da Divisão
de Receitas e Financiamento (refª 133/DRF/2022), deliberou, por
maioria, com abstenção da Coligação Confiança, deferir.------------------ - Em relação ao requerimento apresentado pela “N.Luis
Pereira

Unipessoal

Lda.

(proc.º

5715/2022),

solicitando

o

pagamento em quarenta e oito (48) prestações, da dívida de €
37.426,74 (trinta e sete mil, quatrocentos vinte e seis euros e
setenta e quatro cêntimos), referente a rendas em atraso da loja 13
do Mercado dos Lavradores, relativas aos anos de 2020 a 2022
(dezassete rendas), a Câmara com base na informação da Divisão
de Receitas e Financiamento (refª 134/DRF/2022), deliberou, por
maioria, com abstenção da Coligação Confiança, deferir.------------------ - Em face do requerimento da “Doce Convite Lda.”, (proc.º
21882/2022), solicitando o pagamento em quarenta e oito (48)
prestações, da dívida de € 26.996,85 (vinte seis mil novecentos
noventa e seis euros e oitenta e cinco cêntimos), referente a rendas
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em atraso de espaço no Mercado dos Lavradores, a Câmara com
base na informação da Divisão de Receitas e Financiamento (refª
135/DRF/2022),

deliberou,

por

maioria,

com

abstenção

da

Coligação Confiança, deferir.---------------------------------------------------- - Perante o solicitado por Maria do Carmo Santos, (proc.º
5661/2022), solicitando o pagamento em vinte e quatro (24)
prestações, da dívida de € 3.422,16 (três mil quatrocentos vinte e
dois euros e dezasseis cêntimos) referente a rendas em atraso do
stand 38 do Mercado dos Lavradores, a Câmara com base na
informação

da

Divisão

137/DRF/2022),

de

deliberou,

Receitas
por

e

maioria,

Financiamento
com

(refª

abstenção

da

Coligação Confiança, deferir.-----------------------------------------------Declaração de Voto da Coligação Confiança (relativa aos três
documentos anteriores):”Uma vez que se tratam de dívidas
relativas aos anos de 2020 e 2021, onde existiram limitações à
atividade económica decorrentes da pandemia da Covid-19,
consideramos que os valores das rendas e serviços conexos de
espaços concessionados pela Câmara Municipal do Funchal neste
período deveriam ser apoiados no âmbito do programa de Apoio
Extraordinário ao Pagamento das Rendas criado em 2021 pela
Confiança. Assim, porque o atual executivo optou por não utilizar a
dotação ainda existente no empréstimo contraído em 2021 para
ajudar aos comerciantes afetados pela pandemia, e por não
concordar com o agravamento contratual que pretendem impor aos
comerciantes,

os

vereadores
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proposta.”---------------------------------------------------------------------7 – ACIDENTE NA VIA PÚBLICA/INDEMNIZAÇÃO: - Em presença
do pedido de indemnização solicitado por Jorge Adrião da Silva
Fernandes (proc.º 33379/2022), pelos danos causados na viatura
Seat Arosa (matrícula 39-46-NE), provocados pelo impacto de uma
pedra aquando da utilização da roçadora por parte de uma das
equipas de limpeza urbana, na Travessa Dr. Fernando Rebelo, a
Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pagamento de €
129,62 (cento vinte e nove euros e sessenta e dois cêntimos), de
acordo

com

as

540/DJF/DJ/2022)

informações
e

da

Divisão

Departamento

de

Jurídica

(refª

Ambiente

(refª

0571/DA/SEP/2022), respetivamente.---------------------------------------- - Face ao pedido de indemnização apresentado por Martim
Moniz Cunha e Silva (proc.º 2798/2022), pelos danos causados na
viatura Fiat Panda (matrícula 22-PQ-78), pela projeção de pedras
(gravilha) aquando da utilização da roçadora por parte de uma das
equipas de limpeza urbana no caminho da Quinta Calaça, a
Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pagamento de €
202,43 (duzentos e dois euros e quarenta e três cêntimos) de
acordo

com

as

545/DJF/DJ/2022)

informações
e

da

Divisão

Departamento

de

Jurídica

(refª

Ambiente

(refª

0677/DA/SEP/2022), respetivamente.------------------------------------- Os Vereadores da Coligação Confiança parabenizaram a jurista
Marília Franquinho pelos pareceres emitidos nos dois processos
anteriores,

por

estarem
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e

estruturados.-------------------------------------------------------------------- Os Vereadores da Coligação Confiança não participaram na
votação do documento seguinte por não ser da competência da
Câmara, mas sim do Vereador com o pelouro, a decisão proposta.---------- - Face ao pedido de indemnização apresentado por João José
Sousa Fernandes (proc.º 27092/2022) pelos danos causados na
viatura Toyota (matrícula 12-95-GT), devido à projeção de uma
tampa de adufa, a Câmara deliberou, por unanimidade, mediante a
segunda pronúncia, proceder ao indeferimento do pedido, de
acordo

com

a

informação

da

Divisão

Jurídica

(refª

565/DJF/DJ/2022).--------------------------------------------------------8 –ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS: - Face à informação da
Divisão Jurídica sobre o pedido de atribuição de isenção de taxas
municipais, requerida pelo Clube Naval do Funchal, acerca da
“Regata Transquadra”, a Câmara deliberou por unanimidade,
deferir a atribuição de isenção de taxas no valor de € 3.286.00 (três
mil duzentos e oitenta e seis euros), conforme peticionado.---------------- Intervindo sobre este pedido, a Senhora Vice-Presidente,
Cristina Pedra, referiu que após este pedido ter sido retirado da
agenda numa reunião anterior pelo facto de existir uma fatura em
dívida, referiu que averiguou o procedimento para estas situações e
esta era uma prática do passado, pois foram encontrados quer em
2019 quer em 2020, situações idênticas e foram aprovadas em
reunião de Câmara.---------------------------------------------------------9 –APOIO FINANCEIRO – ALTERAÇÃO DE ENTIDADE: - Face à
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informação do Departamento de Cultura (refª 261/CM/DC/2022),
sobre a solicitação de autorização para alteração do nome da
entidade e considerando que: “l. A candidatura apresentava na sua
capa a indicção de DRAG - Arte do Transformismo como entidade
preponente, quando por lapso, se referia ao nome do projeto; 2. A
candidatura apresentava na segunda página a indicação de todos
os dados da entidade, referindo-se o Tiago Boto, com o seu nif,
contactos e morada correspondente; 3. Os serviços camarários
registaram erradamente esta candidatura associada à entidade
DRAG - Arte do Transformismo; 4. No passado dia 2l de abril foi
deliberado, por unanimidade, em reunião de câmara o apoio à
realização

de

documentário

à

entidade

DRAG

–

Arte

do

Transformismo, pelo valor de 3 mil euros. 5. O projeto continua
idêntico e manifesta elevada qualidade artística, sendo um
contributo importante nas questões de inclusão social. Somos de
parecer que deverá ser apresentado a reunião de câmara, um
pedido de alteração do nome da entidade "DRAG - Arte do
transformismo" para "Tiago Boto", de forma a que seja possível
proceder ao respetivo cabimento e elaboração do contrato. ---------------Intervindo sobre esta questão, o Senhor Vereador Miguel Silva
Gouveia questionou sobre como serão dados os apoios de carácter
individual uma vez que não estão previstos ao que o Senhor
Presidente da Câmara informou que existem exceções previstas no
regulamento para atribuição de apoios ao nível individual, desde
que devidamente justificadas.----------------------------------------------
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---Colocada à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.----DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA: - Os textos das
deliberações tomadas na presente reunião são, ao abrigo do
estatuído no número três, do artigo cinquenta e sete, do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei número setenta
e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, e do número três do
artigo vinte e um, do Regimento da Câmara Municipal, aprovadas
em minuta para a produção de efeitos imediatos.---------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado,
deu por encerrada a reunião às onze horas e vinte minutos.--------De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu,
Chefe da Divisão de Administração Geral, na qualidade de
Secretária, a redigi e subscrevo.-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

Nota: Ata publicitada pelo Edital nº 616/2022, publicada nos locais de estilo.
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