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Resoluçõo de exproprior e concrelizoçõo dq declqroçõo de ulilidode

público urgenie do exproprioçõo, com o consequenle tomodq de posse

odminislrotivo, do imóvel locolizodo ò Ruo de Sõo Pedro n.o 21, no

freguesio de Sõo Pedro, e de lodos os direilos o ele inerenles, obrongido

pelo Operoçõo de Reobilitoçõo Urbono Sistemótico do Cenlro Histórico

do Funchol.

Consíderondo que

l.o O Regime Jurídico do Reobilitoçõo Urbono (RJRU) oprovodo pelo Decreto-

LeÍ n.o 302 /2009, de 23 de outubro, no suo otuol redoçõo, define o conjunto de

procedimentos oo quol deve estor sujeito o delimitoçõo dos óreos de

reobiliÌoçÕo urbono (ARU), prevendo e regulondo o tipo e o formo de

reobilitoçõo o reolízor nestos mesmos óreos;

2.o Em conformidode com o plosmodo no olíneo j) do ortigo 2.o do RJRU o

Reobilitoçõo Urbono é umo " (...)formo de inÍervençõo ìntegrodo sobre o tecido

urbono exisÍenfe, em que o pofrimonio urbonístico e imobiliorio é monfido, no

todo ou em porte subsfonciol, e modernizodo ofroves do reolizoçõo de obros

de remode/oçõo ou beneficioçõo dos sistemos de infroestruturos urbonos, dos

equpomenfos e dos espoços urbonos ou verdes de utilìzoçõo coletivo e de

obros de consÍruçõo, reconsfruçõo, omplíoçÕo, o/teroçõo, conservoçõo ou

demoliçõo dos edifícios. ";

3.o Presentemente, o reobilitoçÕo urbono constitui um meio essenciol no

iniervençõo do político dos cìdqdes e do hobitoçõo, visondo o requolificoçõo
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e reviÌolizoçÕo doquelos, especíolmente dos suos óreqs com moior índice de

degrodoçÕo, procurondo-se olconçor um funcionomento hormonioso e

sustentóvel dos cidodes e gorontìr o todos os cidodÕos umo hobiïoçõo que lhes

proporcione um nível de vido condigno.

4.o Nos termos e oo obrigo do estotuído no ortÍgo 5.o do RJRU íncumbe oo

Estodo, os Regiões Autónomos e òs Autorquios Locois qsseguror o promoçÕo

dos medidos necessórios ò reobilitoçÕo dos zonos ou óreos urbonos mois

corenciodos, no ômbiÌo do Regime Jurídico do ReobiliioçÕo Urbono e dos

demois regimes jurídicos oplicoveis;

5.o De ocordo com o disposto no n.o 1 do ortigo 7.o e nos olíneos o) e b), do n.o

ì, do ortigo 8.o, ombos do RJRU, o reobilitoçõo urbono em óreos de reobilitoçõo

é promovido pelos Municípios, otrovés do oprovoçÕo do delimitoçõo de Áreos

de Reobilitoçõo Urbono (ARU) e do oprovoçÕo de Operoções de Reobilitoçõo

Urbono (ORU), Simples ou Sistemotico. o desenvolver nos óreos delimitodos;

ó.o A Cômoro Municipol do Funchol reconhecendo o existêncìo de umo oreo

do território municipol considerodo como "Centro Histórico do Funchol", onde

se identifico umo continuodo insuficiêncio, degrodoçõo e obsolescêncio de

olguns edifícios, nomeodomente no que se refere òs suos condições de uso,

solidez, seguronço, estético e sqlubridode, pretendendo promover umo

intervençõo integrodo nesso zono e dor resposto oos problemos de

desertificoçÕo do mesmo, deliberou, no suo reuniõo ordinório dotodo de ó de

novembro do qno de 2014, propor o oprovoçõo pelo Assembleio Municipol o

delimitoçÕo do Áreo de ReobilitoçÕo Urbqno, projeto denominodo "CIDADE

COM(N)VlDA", que viso reobilitor o "Centro Hisiórico Funchol" (Anexo l);
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Z.o Esto proposto foi oprovodo, por unonimídode, em sessõo ordinório do

Assembleio Municipql, reolizodo nos dios 24 e 26 de novembro do ono de 2014

(Anexo ll);

8.o A oprovoçõo do delimitoçõo do Areo de ReobilitoçÕo Urbono ocimo

referido, foi publicodo no Diorio do Repúblico, 2.o Série, n.o 251, de 30 de

dezembro de 2014, medionte o Aviso n.'14539/20ì4 (Anexo lll);

9.o AÌendendo oos objetivos definidos poro o ARU do Centro Historico do

Funchol, "CIDADE COM(N)VlDA", o Cômoro Municipol do Funchol, em reuniÕo

ordinório dotodo de l3 de julho ono de 2017, deliberou propor ò Assembleio

Municipol, o oprovoçÕo do OperoçÕo de ReobilitoçÕo Urbono Sistemotico do

Centro Hisiórico do Funchol, obreviodomente ORU Sistemotico, otrovés de

instrumento próprio, enquodrodo por um instrumento de progromoçõo,

desígnodo, Progromo Esirotégico de Reobilitoçõo Urbono - PERU (Anexos lV e

v);

l0.o A ORU Sistemótico odotodo viso o prossecuçÕo dumo plurolidode e

diversidode de objetivos - objetivos de reobilitoçÕo orquitetonico-urbonístico,

de reobilitoçÕo económico-sociol e de reqbilÌtoçõo culturol - consisÌindo, ossim,

nos termos e oo obrigo do estotuído no n.o 3 ortigo 8.o do RJRU, "(...) numo

infervençõo integrodo de reobilitoçõo urbono de umo óreo, dirigido ò
reobilitoçõo do edificodo e ò quolifÍcaçõo dos infroestrufuros, dos

equipomenÍos e dos espoços verdes e urbonos de utilízoçÕo co/etivo, visondo

o requolificoçÕo e revifolizoçÕo do fecido urbono, ossociodo o um progromo

de invesfim ento público." ;

I l.o No ORU Sistemótico o MunicípÍo do Funchol reveste o quolidode de

entidode gestoro, ossumindo o coordenoçÕo dos operoções de reobilitoçÕo,
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conforme disposto no ortigo g.o e no olíneo o) do n.o I do ortigo 10.o, ombos do

RJRU;

l2.o A Assembleio Municipol, no suo sessÕo extroordinorio, dotodo de 28 dejulho

do ono de 2017, sob proposto do Cômoro Municipol, oprovodo no reuniõo

ordinorio, dotodo de l3 de julho do mesmo ono, oprovou, por unonÍmidode, o

ORU Sistemotico, otrovés de instrumento próprio, tendo esto oprovoçÕo sido

publicodo no Diorio do Repúblico,2.oSérie, n.o 162, de 23 de ogosto de2017,

medionte o Aviso n.'9730/2012 (Anexos Vl e Vll);

l3.o Pelo Decreto-Lei n.o 37 /2018, de 4 de junho, é criodo um novo progromo de

opoio público, denominodo "l.o Direito - Progromo de Apoio oo Acesso ò

HobitoçÕo", que consiste num progromo de opoio público ò promoçÕo de

soluções de hobitoçÕo poro os pessoos que vivem em condições hqbitocionois

precórios e que nÕo dispõem de copocidode finonceíro poro suportor o custo

de ocesso o umo hobitoçÕo odequodo;

l4.o Conforme plosmodo no preômbulo desie diplomo legol, este opoio

público"f...) poro olém do opoio direto òs pessoos, ossento numo dinômico

promocionol predominonfemente dírtgido ò reobtliloçõo do edtficodo e oo

orrendomento e em obordogens integrodos e podicipofivos que promovom o

inc/usõo socio/ e territoriol, medionte umo forfe cooperoçÕo entre po/íficos e

orgonismos secforiois, enfre os odminisÍroções centrol, regionol e local, bem

como umo moior proxímídode òs popu/oções.",'

I 5.' No suo reuniõo ordinqrio, dotodo de l4 de fevereiro do ono de 2019, o

Cômoro Municipol do Funchol deliberou oprovor e submeter ò oprecioçÕo e

decisõo do Assembleio Municipol o "Estrotégio Locol de Hobitoçõo poro o

Município do Funchol", proposto oprovodo pelo Assembleio Municipol no

reuniÕo de ó de morço de 2019 (continuoçÕo do sessÕo ordinório reolizodo no
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dio26 de fevereiro, do mesmo ono), no quol estó previsto, enÍre outros medidos,

o reobilitoçÕo de edifícios porq orrendomenio, no centro histórico do Funchol,

destinodo o colmotor os situoções de corêncÍo hqbitocìonol existentes no

Município (Anexos Vlll e lX);

'ìó.o Visqndo concretizar o estrotégìo referido no considerondo ontecedente e

beneficior do finonciomento oo obrigo do " l .o Direito - Progromo de Apoio oo

Acesso ò Hobitoçõo", quer no ômbito do opoio oo orrendqmento quer no

ômbito de políticos de investÌmento, foioutorgodo um Acordo de Coloboroçõo

entre o lnstituto do HobitoçÕo e do ReobilitoçÕo Urbono, l.P. (IHRU) e o
Município do Funchol, oos l2 dios do mês de dezembro do ono de 2020,

homologodo por Suos Excelêncios o Senhor Secretório de Estodo dos Autorquios

Locois e o Senhoro Secretório de Estodo do HobitoçÕo (Anexo X);

lZ.o No Anexo I desie Acordo de ColoboroçÕo, sob o epígrofe Progromoçõo

Fìnonceiro estõo identificodos os soluções hobitocionois que esto Cômoro

Municipol se propõe promover, direto e/ou indiretomenïe, com finonciomento

oo obrigo do ì.o Direito. nomeodomente o oquÍsiçõo e reobilitoçÕo de cinco

prédios locolizodos no centro histórico do Funchol. e destino-los o

orrendomento;

l8.o A oquísiçõo e reobilitoçõo de cìnco edífícios no centro histórico do Funchol,

constituiumo dos grondes linhos de desenvolvimento estrotégico opresentodos

nos Grondes Opções do Plono pelo otuol Executivo Comorório, oprovodos pelo

Cômoro Municipol do Funchol no suo reuniõo ordinório, dotodo de ló de

dezembro e pelo Assembleio Municipol no suo sessÕo ordinorio, dotqdo de 29

de dezembro, ombos do ono de 2021 (Anexos Xl e Xll);

'19.o Os cinco prédios jo idenÌìfìcodos como prioritorios, clossificqdos com um

nível de degrodoçõo bostonte elevodo oo nível do estruturo, lojes, poredes e
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fochodos, opos terem sido fortemenïe ofeiodos pelos incêndios, ocorridos em

ogosto do ono de 201ó, encontrom-se circunscritos no PERU do ORU Sistemótico,

supromencionodo, no óreo do operoçÕo de revÍtolizoçõo prioritório,

ídentificodo como "OP 0ó - RevitolizoçÕo do Ruo dos Pretos e Troçodos

Próximos", no freguesio de SÕo Pedro (Anexo Xlll);

20.'É no freguesio de SÕo Pedro, cujo importôncio histórico e culturol remonïo

oo século XV, que se encontrom olgumos dos mois importontes ruos do Funchol,

o nível orquiteiónico e monumentol, como o ruo do Mourorio, o ruo dos Preïos,

o ruo dos Netos, o ruo do Surdo, o ruo de Sõo Pedro e o beco do Modureiro;

2l.o Foce oo sobredito, impÕe-se fozer cessor o foco de degrodoçÕo doqueles

imóveis, locolizodos junio oo eixo culturol dos museus e o edifícios clossificodos

"de interesse público", como o lgrejo de Sõo Pedro, o Polócìo de SÕo Pedro e o

Polocete do Ruo do Mourorio;

22." O prédio locolizodo ò ruo de Sõo Pedro, n.o 21 é um dos cinco prédios

sinolizodos como prioritórios cujo oquisiçÕo e reobilitoçõo se impõe, neste

momento, em reloçÕo oos demois prédios, o sober:

- Este prédio urbono encontro-se clossificodo, no ORU Sistemótico, em estodo

de ruíno, opresentondo fissuroçÕo do revestimento exterior, com muitos

infiltroçÕes e escorrimentos (Anexo XIV);

- Confino o noscente com o prédio n.os 23 o 27, do tituloridode de entidode

terceiro, cujos obros de reobilitoçÕo jo se iniciorom e poro os quoìs foi necessório

proceder oo encerromento do ruo de SÕo Pedro, interditondo-o q circuloçõo

rodoviório;

- A intervençõo o levor o efeito no prédio n.o 21 obrigoro, necessoriomente, o

idêntico encerromento, sendo de monifesto interesse público que os obros de

reobilitoçÕo destes dois imoveis ocorrqm o mois simultoneomente possível;
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- Acresce que, com o reobilitoçÕo do prédio n.o 2lo, o lodo norïe do ruo de Sõo

Pedro ficoró inteiromente reobilitodo, implementondo-se umo moior

vivocidode, restruïurondo-se esto óreo, historicomente tÕo importonte, pondo-

se cobro o um notório foco de insolubridode e de inseguronço poro pessoos e

bens, que olì se verifico;

23.o Poro concretizor este desideroto, impõe-se que o Cômoro Municipol do

Funchol procedo o oquisiçÕo doquele prédio urbono, o mois brevemente

possível;

24.o De ocordo com o estudo eloborodo pelo DivisÕo de ReobilitoçÕo Urbono,

unidode orgônico integrodo no Deportomento de Urbonismo desto Cômorq

Municipol, onexo ò presente deliberoçõo, é intençõo desto Cômoro Municipol

reodoptor o interior doquele imovel e destìno-lo ò hobitoçÕo coletivo,

prevendo-se o construçÕo do seguìnte: um fogo de ïipologio T2 no piso ì, um

fogo de tipologio Tl e um fogo de tipologio T2 no piso 2 e 2 fogos de tipologio

Tl no piso 3 (Anexo XV);

25.o Nos fermos e oo obrigo do estotuído no ortigo 32.o do RJRU "A oprovoçõo

de umo operoçõo de reobilitoÇõo urbono sislemóÍico constifui couso de

utilidode público poro efeitos de exproprioçõo ou do vendo forçodo dos

imóveis exislenÍes no oreo obrongido, bem como do consÍituìçõo sobre os

mesmos dos servidões, necessórios ò execuçõo do operoçÕo de reobilitoçÕo

urbona.";

2ó.o Nos termos e oo obrigo do estotuído no n.o I do ortigo ól.o do RJRU o

exproprioçÕo de terrenos, edifícios e froções, pode ser desencodeodo quondo

estes sejom necessórios ò execuçõo do operoçõo de reobilitoçÕo urbono,

tendo em consideroçÕo nõo só os interesses públicos mos tombém os dìreìtos e

goroniÍos dos prìvodos;

7

Mod. 28-AA (C. M. F.)

NiÍN.o511 217315. TeleÍ.Geral291211000.FaxGeral:291226343.Presidência:Te\ei.291211011.Fü<i291222973

Formato A4



s. R.

cÂvrARA MUNTcTPAL Do FUNcHAL
cABtNETE ol pnesloÊtqcln

27.o As principois especificidodes deste regime do exproprioçÕo, que se rege

pelo disposto no Codigo dos ExproprioçÕes, oprovodo pelo Lei 168/99, de I 8 de

setembro, no suo otuol redoçÕo residem, conforme estipulodo no n.o 3 do ortigo

ól.o do RJRU, no seguinte:

- A competêncio poro o emissÕo do resoluçÕo de exproprior é do entidode

gestoro, neste coso, o Cômoro Municipol,

- A competêncio poro o decloroçÕo de utilidode público é do Cômoro

Municìpol ou do órgÕo executivo do entidode gestoro, se tiverem sido nelo

delegodos esïes poderes, e

- A exproprioçÕo tem sempre coróter urgente, dispensondo ossim o tentotivo

de oquisiçÕo do bem por vio do direito privodo, nos termos e oo obrigo do

estotuído no n.o I do ortigo ILo do CódÍgo dos Exproprioções, permitindo ò

entidode gestoro tomor posse odmìnistroiivo imedioto dos bens o exproprior;

28.o Em conformidode com o Progromo de Trobolhos esiimo-se que os obros de

reobilitoçÕo no prédio sÌto ò ruo de Sõo Pedro n.o 21, tenhom inicio no prozo de

nove meses opós o tomodo de posse odministrotivo do imóvel o exproprior e

que q suo conclusÕo ocorro no prozo de l2 meses opós o seu início (Anexo XVI);

29.o O encorgo o suporior com o presente exproprioçÕo, que corresponde oo

volor indemnizotorio o pogor oos expropriodos, é no montonte totol de

€142.180.03 (cenlo e quorento e dois mil, cenio e oitento euros e três cêntimos).

conforme relotório de ovolioçõo reolizodo pelo perito oficiol do listo do Tribunol

do ReloçÕo de lisboo, e encontro-se previsto no DotoçÕo Orçomentol,

ClossificoçÕo Orgônico - 01, ClossificoçÕo Económico - D0Z0ì0ì (Anexos XVll e

XVilr);
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30.o Nesto conformidode, o Cômoro Municipol do Funchol, com o
fundomentoçõo de focto e de direito consubstonciodo nos considerondos

supro, deliberq:

Nos termos e oo obrigo do disposto no ortìgo 32." e nos olíneo o) b) e c) do n.o

3 do ortigo ó1.o, ombos do Regime Jurídico do ReobilitoçÕo Urbono, oprovodo

pelo Decreto-Lei n.o 307 /2009, de 23 de outubro, no suo otuol redoçÕo,

conjugodo com o estotuído nos oriigos I 0.o, I 3.o n.o 2, 15.", n.o 2 e I 9.o do Codigo

dos Exproprioções, oprovodo pelo Lei n.o 168/99, de ì8 de setembro, no

redoçÕo em vigor, oprovqr o concrelizoçõo do decloroçõo de ulilidode

público, com coróter de urgêncio, do exproprioçõo e oulorizor o lomodo de

posse odministrqlivo, do prédio urbqno que de seguido se idenlifico. e lodos os

direitos o ele inerenles e/ov relotivos (servidões e serventios, colonios,

orrendomenlos, qcessões, regolios, óguos, perlences e ocessórios, prejuízos

emergentes do cessoç€io de otividodes e todos e quoisquer o outros sem

reservo olgumo), por o mesmo ser necessório ò execuçcio do Operoçõo de

Reobilitoçõo Urbonq Sistemóticq do Cenlro Histórico do Funchol:

Prédio urbono locolizodo no Ruo de SÕo Pedro, n.o 21, com o óreo toïol de

460m2, sendo 137m2 de óreo coberto e 323m2 de óreo descoberto, inscrito no

motriz prediol urbqno sob o ortigo n.o 594, do freguesio de Sõo Pedro e descrito

no Conservotorio do Registo Prediol do Funchol sob o n.' 124/19871230, o fovor

de Moriono Souso Meneses BrosÕo Mochodo, cosodo com António Leonordo

Pereiro Abreu, de Soro Souso Meneses BrozÕo Mochodo, cosodo com Nuno de

Ornelos Afonso De Forio Poulino, de Cotorino Mesquito Spronger de Souso

Meneses e de Rui Monuel Mesquito Spronger Souso Menezes (Anexo XIX);
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CeriÌdÕo n.' 309/2022 da deliberoçõo do Cômoro MunÌcipol do

Funchol, "Proposïo de DelimitoçÕo do ARU do Centro Histórico do

Funchol";

Certidõo n.o 32i /2022 do deliberoçõo do Assembleio Munìcipol do

Funchol, de oprovoçÕo do "Proposto de DelimiïoçÕo do ARU do

Centro Histórico do Funchol";

Extroto do Diorio do Repúblico, 2.o SérÌe, n.o 251, de 30 de dezembro

de 20 ì 4 - Aviso n." 14539 /2014:

CertidÕo n.o 3l0/2022 do deliberoçÕo do Cômoro Municipol do

Funchol, do oprovoçÕo do projeto do OperoçÕo de ReobÍlitoçÕo

Urbono (ORU);

Ceriidõo n.o 3l 1/2022 do deliberoçÕo do Cômqro Municipol do

Funchol, do oprovoçõo e submissõo o oprecioçÕo e decisõo do

Assembleio Municipoldo Relotório de Ponderoçõo dos Resultodos do

DiscussÕo Público e do versõo finol do ORU Sistemotico;

CertidÕo n.' 322/2022 do deliberoçõo do Assembleio Municipol do

Funchol, que oprovo o Relotorio de PonderoçÕo dos Resultodos do

Discussõo Público e do versÕo finol do ORU Sistemqtico, orientodo

pelo Progromo Estrotégico de Reobilitoçõo Urbono, poro q óreo de

Reobilitoçõo Urbono do Centro Histórico do Funchol;

Extroto do Diorio do Repúblico, 2." Sérìe, n.o 162, de 23 de ogosto de

2017 - Aviso n.'9730/2017:

CertídÕo n.o 312/2022 do deliberoçõo do Cômoro Municipol do

Funchol, que oprovo e submete ò oprecìoçÕo e decisÕo do

Assembleio Municipol o "Estrotégio Locol de Hobitoçõo poro o
Município do Funchol";

CertidÕo n.' 323/2022 da deliberoçÕo do Assembleio Munìcipol do

Funchol, que oprovo o "Estrotégio Locol de Hobitoçõo poro o
Município do Funchol";

Mod. 28-M (c. M. F.)

NiÍN.o511 2'17315' TeleÍ.Geral 291211000.FaxGeral:291226343.Presidência:Te|ef.291211011 .Fü1:291222973
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Acordo de ColoboroçÕo outorgodo o ì2 de dezembro de 2020, entre

o Município do Funchol e o lnstituto do HobitoçÕo e do Reobilitoçõo

Urbono, l.P.;

Certidõo n.o 313/2022 do deliberoçÕo do Cômoro Municipol do

Funchol, do oprovoçõo e submissõo ò Assembleio Municipol dos

"Grondes Opções do Plono poro dois mil e vinie e dois";

CertidÕo n.' 324/2022 do Assembleio Municipol do Funchol, do

oprovoçÕo dos "Grondes Opções do Plono poro dois mil e vinte e

dois";

Extroto do ORU Sistemótico do Centro Histórico do Funchol - "OP 0ó -
RevitolizoçÕo dq Ruo dos Pretos e Troçodos Próximos", no freguesio

de SÕo Pedro (Anexo Xlll);

Extroio do ORU Sistemótico do Centro Historico do Funchol - Estodos

de conservoçÕo dos prédios locolizodos ò Ruo de SÕo Pedro n.o 2l e
n.os 23 o 27:

"Estudo Prévio" de reobilitoçÕo e requolificoçõo do prédio locolizodo

ò ruo de Sõo Pedro n.o 21:

Progromo de Trobolhos;

Relotório de ovolioçÕo do prédio o exproprior, eloborodo pelo perito

do listq oficiql;

Cobimento Orçomentol;

Coderneto Prediol Urbono e Certidõo do Conservotorio do Regìsto

Prediol do prédio o exproprior.

XI

xil

xilt

XIV

XV

XVI.

XVII.

XVIII

XIX.

Mod. 28-AA (C. M. F.)

NiÍ N.' 511 217 315 'Telet. Geral 291 21 1 000 . Fax Geral: 291226343. Presidência: TeleÍ. 29121 í Oi 1 . Fax'.291222973
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nnunrcípro Do FUNcHAL
Divisão de Administraçâo Geral

cpnrroÃo N" go9/2o22

------Catarina Isabel Sousa Pereira, Chefe de Divisão da Administraçáo Geral,

do Departamento de Sistemas de Informação e Novas Tecnologias, da Câmara

Municipal do Funchal

------Certifica, para fins oficiais, o teor da deliberação tomada na Reuniáo

Ordinária da Câmara Municipa), rea)izada no dia seis de novembro de dois mil

e catorze, onde estavam presentes o Senhor Presidente, Dr. Paulo Alexandre

Nascimento Cafôfo (Coligaçáo Mudança), estando presentes a Senhora Vice-

Presidente, Idalina Perestrelo Luis (Coligação Mudança) e os Senhores

Vereadores: Dr. Domingos Manuel Martins Rodrigues (Coligação Mudança), Dr.

Paulo Alexandre de Atouguia Aveiro (PPD/PSD), José Manuel de Sousa

Rodrigues (CDS/PP), Dra. Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes

(Coligação Mudança), Dra. Vanda Maria de Fátima Sousa de França Correia de

Jesus (PPD/PSD), Eng. Miguel Sérgio Camacho Silva Gouveia (Coligação

Mudança), Dr. Artur Alberto Fernandes Andrade (CDU) e Eng. João José

Nascimento Rodrigues (PPD/PSD)

---Presente, ainda, a Senhora Dra. Carolina Isabel Ribeiro Silva, que substitui,

nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 78" e 79" , da Lei número L69 199,

de 18 de setembro, alterada pela Lei número 5-AI2OO2, de 11 de janeiro, o

Senhor Vereador Dr. Bruno Miguel Camacho Pereira, do PPD/PSD.--------

67 - DELrrWrrAçÃO DE lnpaS DE RDABTLTTAçÃO URJ,ANA (ARU):

Proposta de Delimitação da ARU do Centro Histórico do Fttnchal -

O Senhor Presidente apresentou a proposta de delimitação da Área de

4
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MUNICíPIO DO FUNCHAL

Reabilitação do Centro Histórico do Funchal, denominada "Cidade com Vida".

Referiu que a delimitação desta Área de Reabilitação Urbana será uma marca

no futuro da cidade do Funchal. "Queremos empreender uma política de

reabilitaçáo e regeneração do centro da cidade, eüe possibilite uma maior

dinamização económica, que crie novas centra,lidades, e que permita trazer de

volta as pessoas a habitar o centro do Funchal". E conünuou: "A delimitaçáo da

ARU, e os beneÍìcios Íiscais associados, seráo um grande passo nesse sentido,

sendo que também teremos para breve a apresentação do Estudo de

Caraterízação e Diagnóstico do Comércio e as respetivas linhas de açáo".

Enalteceu ainda o trabalho da equipa que elaborou a presente proposta,

referindo considerar a mesma de excelente qualidade

---O Senhor Vereador João Rodrigues, do PSD, começou por referir que esta

proposta de delimitação de "Areade Reabilitação Urbana do Centro Histórico do

Funchal" é, em sua opinião, um excelente trabalho, um trabalho quase perfeito

e que será, certamente, uma referência para outras cidades que pretendam

proceder à delimitação de ARU's. Disse congratular-se com a qualidade técnica

do documento apresentado, bem como ao Executivo por ter tomado esta

decisão. "Não posso deixar de referir que este trabalho só foi possível face a todo

o trabalho iâ desenvolvido pelo anterior Executivo, nomeadamente na

caratenzação e quantiÍicação do edificado de toda a ârea de intervenção. No

entanto, o mais diÍicil está por fazer, que passa primeiro pela definição do tipo

ou tipos de Operação de Reabilitaçáo Urbana (ORU) e depois pela execução

destas mesmas operações, ptrâ as quais são necessários meios financeiros

signifrcativos" disse

---Quanto à definiçáo do tipo de Operação de Reabilitação Urbana (ORU),

2



MUNICíPIO DO FUNCHAL

sugeriu que a Câmara optasse por uma ORU sistemáüca, no quarteirão do

Ornelas, concretizada através da elaboração do Plano de Pormenor do Ornelas

de Reabilitação Urbana, o qual já está iniciado, assim como, na área do Plano

de Pormenor do Carmo e do Plano de Pormenor da Encarnação.---------

---No que concerne ao teor do trabalho apresentado, referiu que deveria ser

analisada a hipótese da redução de 50% das taxas administrativas, referidas na

página 43 da proposta, ser alargada, abrangendo todas as áreas e não somente

aquelas ali especiÍicadas

--Intervindo, o Senhor Presidente agradeceu o contributo, referindo que o

alargamento do âmbito da redução de 50% das taxas administraüvas passaria,

necessariamente, pela alteração do Regulamento em vigor

---Usando da palavra, o Senhor Vereador Paulo Atouguia, do PSD, disse que a

reabilitação urbana é, para a lista que representa e como muitas vezes foi

salientado na companha eleitoral, fundamental para uma estratégia de futuro

para o Funchal e, nesse entendimento, este trabalho é um excelente ponto de

partida para aquela que considera dever ser uma intervenção prioritária desta

Câmara. Mas, mais importante do que deÍïnir grandes princípios e orientações,

é fundamental na fase que se segue a existência de capacidade política para

levar a bom termo, e duma forma necessariamente faseada, este processo de

reabilitaçáo urbana.

---Sugeriu que, no trabalho que se seguirâ, passem a ser reportados elementos

estatisticos importantes relativamente aos imóveis, como, por exemplo, se se

encontram devolutos, arrendados ou ocupados pelos seus proprietários,

elementos que não constam no trabalho apresentado e que podem ser de

3
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extrema utilidade no processo.---------

---Terminou elogiando a elevada qualidade do trabalho apresentado e o facto de

ter sido totalmente elaborado por técnicos do Município

---O Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, do CDS/PP, intervindo, fez urna

referência à qualidade do trabalho apresentado, dizendo que deveria pensar-se

na subsütuição da denominação de Zona Velha da Cidade ptr4 por exemplo,

Zona Histórica de Santa Maria, e propôs que na deliberação sobre o regime de

isenções Íïscais da "ARU" fosse feita referência à Resolução do CDS/PP sobre as

isenções de IMI e IMT, aprovadas na reunião de trinta de outubro de dois mil e

catorze, o que foi aceite.-

---Intervindo, o Senhor Vereador da CDU, Artur Andrade, disse considerar o

trabalho apresentado e um bom trabalho, mas que, em sua opinião, a área

delimitada deveria ser mais abrangente e incluir, por exemplo, a Zona da Ribeira

de Sáo João e a Rua Conde Carvalhal, locais onde se localizam muitos prédios

degradados

---Tomando a palavra, o Senhor Presidente disse que a inclusáo destas áreas

tinha sido objeto de ponderação. Acabaram por ser excluídas, nesta fase, por

falta de elementos de diagnóstico suficientes. No entanto, as áreas referidas

estão a ser objeto de análise com vista à sua futura deÍinição.-

--- - Colocada à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a

proposta de deliberação que a seguir se transcreve:-------

---"Considerando que: Nos termos do disposto no artigo 5o, do Regime Jurídico

da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n" 3O7I2OO9, de 23 de

outubro, alterado e republicado pela Lei n" 32/2OI2, de 14 de agosto (RJRU), a

reabilitação urbana é promovida pelos municípios, através da delimitação de

4
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áreas de reabilitaçáo urbana (ARU) e da operaçáo de reabilitaçáo urbana (ORU)

a desenvolver nas áreas delimitadas, através de instrumento próprio ou de um

plano de pormenor de reabilitação urbana; A reabilitação urbana assume-se

"como uma componente indispensó.uel da política das cidades e da política de

habitação, na medida em que nela conuergem os objetiuos de reqtalifi.caçãn e

reuitalizaçã.o das cidades, em particulqr das suas dreas mais degradadas, e de

qualificaçã.o do parque habitacional, procurando-se um funcionamento

globalmente mais hqrmonioso e sustentd.uel das cidades e a garantia, paratodos,

de uma habitação condigna"; A reabilitaçáo constitui uma prioridade de

intervenção do MunicÍpio do Funchal, conforme decorre do "Programa de

Governo para o Município do Funchal2OI4-2O2O: Tornar o Funchal, em2O2O,

na "melhor cidade portuguesa para se viver"; Esta visáo passa por uma Cidade

que ofereça oportunidades para todas as idades e com identidade comunitária;

que seja reconhecida pela sua beleza natural e a sua qualidade ambiental;

alcance um desenvolvimento de qualidade e de gestáo urbana; construa

comunidades fortes e saudáveis através da diversidade, participaçáo e empatia;

seja dinâmica, vibrante e culturalmente expressiva; Perante a constatação Íisica

e consciência coletiva dos inúmeros processos de desvitalízação e degradação

que invadem o tecido consolidado da cidade do Funchal, com particular

incidência no Centro Histórico do Funchd, - o "coraçáo" da cidade, onde se

concentra a grande maioria dos estabelecimentos comerciais e de serviços e

ainda alguns equipamentos coletivos, designadamente administrativos, - que

obrigam o Município à promoção de medidas necessárias à sua reabilitação e

regeneração; Impõem-se recuperar e reinventar a identidade do Centro Histórico

do Funchal, criando uma base sólida para promover uma dinâmica sustentada
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de reforço da sua posição na cidade, de crescimento económico e

desenvolvimento social e cultural - CIDADE COM VIDA; O momento de crise

económica que assola o País e particularmente a Região Autónoma da Madeira

exige intervenções rápidas das entidades publicas para estimular os agentes

económicos, propiciando, com a sua intervenção, a revitalizaçâo do comércio

tradicional e a capacidade de captação de novas atividades económicas;

Incumbe ao Município disponrbllizar, de imediato, aos proprietários e aos

titulares de outros direitos, ónus e encargos e promotores imobiliários, apoios e

incentivos fiscais e Íinanceiros que promovam a reabilitaçáo e a quebra do ciclo

de degradação dos edificios e atividades no Centro Histórico do Funchal; O

Município do Funchal pretende constituir um esúmulo imediato ao processo de

reabilitação dos ediÍïcios, e porque a delimitação de uma ARU obriga à definiçáo

simultânea dos apoios e beneficios Íiscais e financeiros a ela associados,

conforme estatuído no artigo 14" do RJRU, ao abrigo do disposto no n" 3, do

artigo 7", deste mesmo diploma legal, propõe-se, nesta fase, a delimitação da

ARU, em momento anterior à aprovação da ORU a desenvolver nesta area. Nesta

conformidade, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal do Funchal,

nos termos e ao abrigo do estatuído na alínea a), do n" I e no 3, do artigo 7" e

dos nos I e 2, do artigo 13" do RJRU, conjugado com o disposto na alínea ccc),

do n" 1, do artigo 33" do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela

Lei no 7512013, de 12 de setembro, delibere propor a presente proposta de

delimitação da ARU do Centro Histórico do Funchal à aprovação da Assembleia

Municipal. Esta proposta de delimitação da ARU do Centro Histórico do

Funchal, em cumprimento do plasmado nas alíneas a), b) e c), do rf 2, do artigo

13", do RJRU, é composta pelos seguintes documentos: - Memória descritiva e
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justiÍicativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área abrangida

e os objetivos estratégicos a prosseguir; - Planta com a delimitaçáo da área

abrangida; - Quadro dos beneÍìcios Íiscais associados aos impostos municipais.

Em conformidade com o estatuído nos nos 4 e 5, do artigo 13o, do RJRU, o ato

de aprovaçáo da delimitaçáo da ARU deverâ ser publicado através de Aviso na

2" série do Diário da Republica e divulgado na página eletrónica do Município

do Funchal. Simultaneamente ao envio para publicação do aviso referido, a

Câmara Municipal deverá remeter ao Instituto da Habitação e da Reabilitação

Urbana I.P., por meios eletrónicos, o ato de aprovação da delimitação da área

de reabilitação urbana. Após a delimitação da ARU deverá, no prazo máximo de

três anos, ocorrer a aprovaçáo da correspondente Operação de Reabilitação

Urbana (ORU), sob pena desta delimitação caducar, conforme plasmado no

artigo 15" do RJRU"

---Para constar e devidos efeitos se passou a presente certidáo, que por mim vai

ser assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Município

Divisão de Administraçáo Geral, do Departamento de Sistemas de Informação e

Novas Tecnologias da Câmara Municipal do Funchal, aos onze dias do mês de

julho de dois mil e vinte e dois

A Chefe de

(Catarina Isabel Sousa Pereira)
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ASSEMETEIA MUNTCIPAI. DO ÍUNCHAT

cenloÃo No 321t2022

---José Luís Nunes, Presidente da Assembleia Municipal do Funchal

---Certifica, para fins oficiais, que na reunião de vinte e seis de novembro de dois mil e catorze,

continuação da sessão ordinária de vinte e quatro de novembro de dois mile catorze, estavam

presentes os seguintes grupos municipais

---Grupo Municipal Mudança, constituído por dezassete membros - António José

Gouveia Gomes (PS), Carlos Alejandro Câmara Figueira (PTP), Guida Maria Barcelos Martins

(PS), Guida Maria Vieira Martins (BE), Guido Marcelino Mendonça Gomes (PS), João

Valdemar Berenguer (PïP), José Gabriel Pereira Oliveira (PS), José Juvenal Nunes

Rodrigues (PS), Manuel Nélio Vicente Pereira (PS), Maria lsabel da Silva Barros de Freitas

(PS) em substituição de Gonçalo Gomes de Sousa Aguiar (PS), Patricia Figueira Gonçalves

Santos (PS) em substituição de Paulo Bruno Rodrigues Nunes Ferreira (PS), Paula Cristina

Mourinho Belbut Gonçalves (PAN), Roberto Paulo Ferreira Vieira (MPT), Rodrigo Nuno

Pontes de Gouveia Trancoso (BE), Sérgio Juvenal de Jesus Abreu (PS) em substituição de

Micaela Gomes Camacho (PS), Sílvia Maria Mota Marques Ferreira (PAN) e Tiago Dâmaso

Rodrigues (PND) em substituição de Duarte Luís F. Caldeira Ferreira (PS).

---Grupo Municipal do PPD/PSD constituído por dezasseis membros - Ana Patrícia

Correia Brazão de Castro, Duarte Paulo Quintal Pereira em substituição de José António

Freitas Rodrigues, Elisa Pontes Scozzai em substituição de Carlos Alberto Rodrigues,

Gustavo de Assis Soares Coelho em substituição de Antonio Domingos de Sousa Abreu, José

Jorge Andrade Camacho em substituição de Carlos Alberto Freitas de Andrade, LÍvio Rómulo

Soares Coelho, Luís Miguel Moura de Sousa, Maria Elisabete Freitas Góis Pinto em

substituição de Maria ldalina Fernandes Silva, Maria Elisabete Mendonça Andrade, Marisa

Maria P. Santos e Costa, Maurício Manuel Abreu Ornelas em substituição Marco Alexandre

R. P. Fernandes, Raquel João Martins da Silva, Robert Miguel Andrade de Castro em

substituição de Pedro José Jardim Gomes, Rui Alberto Garanito Santos, Rui Nuno Barros

Cortez e Sílvia Marlene Pereira Rodrigues em substituição de Carlos Miguel Encarnação

Gonçalves



ASSEMETTIA MUNICIPAT DO ÍUNCHAI.

---Grupo Municipal do GDS/PP constituído por cinco membros - Américo João da Silva

Dias, Ângelo Alberto de Araújo Silveira em substituição de Gonçalo Nuno Pimenta Camacho

Filomena Maria Teixeira Gonçalves, José Maria Abreu Barros e Nélia Maria G. Vieira Aguiar.

--Grupo Municipal do PGP/PEV-CDU constituído por três membros - Fernão Manuel

Gonçalves Rodrigues, José Carlos Rodrigues Ferreira em substituição de Edgar Freitas

Gomes da Silva e Maria do Rosário de Faria Correia Ramos em substituição de Herlanda

Maria Gouveía Amado.

---lndependentes - Ana Patrícia da Silva Oliveira, Donato Paulo Vares Macedo e Eduardo

pedro Welsh.---

---Que aprovaram por unanimidade, a Proposta de Delimitação da ARU do Centro

Histórico do Funchal, conforme deliberação tomada em reunião de câmara do dia seis de

novembro de dois mil e catorze, em observância do disposto na alínea k) do no 2 do art.o 25o

da Lei n.o 7512Q13 de 12109, com quarenta e um votos a favor

--Para constar e devidos efeitos se passou a presente certidão que, por mim vai ser assinada

e autenticada com o selo branco em uso nesta Assembleia.

---Assembleia Municipal do Funchal, quinze de julho de dois mil e vinte e dois

O Presidente da Assembleia

:^,L.X*.
José Luís Nunes
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Diario dtr Reptiblica, 2.'' série - N." 251 - 30 de dezemho de 201,1

f-orma simples, objetiva e transparente, de acordo com o enquadramento
metodológico e cálculos acima mencionados.

Depois de apurados os custos e proveitos associados ao serviço,
e por lonna a aletar as receitas necessárias para t-tnanciat os custos,
garantir a qualidade do serviço, foram definidas as tarifàs a aplicar a
cada serviço.

Os proveitos lorarn apurados de acordo com a sua lorma de atètaçào
ao sewiço prestado, tendo como t'onte de informação a contabilidade
orçamental (proveitos de vendas e prestaçào de serviços da atividade)
aplicando-lhe a respetiva tarila.

Os custos Í-oram apurados tendo como ret'erencia os valores conta-
bilizados até ao final de setembro de 2014, extrapolados até Íìnal do
ano. Não foram aplicados coeficientes de atualização de fornecimentos.

De salientar que, os valores propostos estào abaixo dos valores apn-
rados em matéria de custos, sendo cefto que, de outra forma, o custo
real da prestação dos serviços associados às competências municipais
se traduziria num obstáculo à obtençào desse mestno serviço, violando
o princípio da prossecução do interesse público.

2083 l I 883

MUNICIPIO DE CASTELO DE PAIVA

Aviso (extrato) n." 14538/2014

Cessação de vínculo de emprego público/desligação do serviço

Toma-se público, em cumprimento do disposto no n.'' 2 do artigo 100."
do estatuto da aposentação, aprovado pelo decreto-Lei n.o 498'72, de
9 de dezembro, na redação dada pelo decreto-lei n.'309,'2007, de 7 de
Setembro, e da alínea rü do n.' I do artigo 4." da lei n." 35i2014, de 20
de junho, que f-oi desligado do sewiço, para efeitos de aposentaçào,
a partir de I de dezembrol2}l4, ínclusive, o assistente operacional
Armando Rodrigues Soares, colocado na 8." posiçào remuneratória.
O montante da pensào t'oi-lhe tìxado pela Caixa Geral de Aposentações
no valor de 5 I l,0l€; a desligaçào do serviço originou a vacatura de um
posto de trabalho do nrapa de pessoal desta Autarquia, na categoria de
assistente operacional.

I de dezembro de 201 4. 
- 

O Vereador dos Recursos Hunranos, -/osá
Mtnuel Moreita carvallto' 

i0g27370g

MUNICIPIO DO FUNCHAL

Aviso n.o 14539120'14

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
do Centro Histórico do Funchal

Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo, Presidente da Câmara Mu-
nicipal, torna pirblico, nos termos do n.o4 do artigo 13.'do Decreto-
-Lei n."307'2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei
n." 32/2012, de l4 de agosto, que a Assembleia Municipal do Funchal,
em sessào ordinária realìzada nos dias 24 e26 de novemtrro de 2014,
deliberou por unanimidade aprovar a delimitação da Área de Reabilitação
Urbana do Centro Histórico do Funchal, incluindo a Memória Descri-
tiva e Justihcativa, a Planta de Delirnitaçào e o Quadro de Beneficios
Fiscais, sob proposta da Câmara Municipal deliberada no dia 06 de

novembro de2014.
Mais se informa que os elementos que acompaúam o projeto de

delimitação da área de reabilitaçào defìnidos no n.o 2 do artigo 13.'do
RJRU poderào ser consultados no sítio da intemet da Câmara Municipal
do Funchal (www.cm-Íìmchal.pt).

l6 de dezembro de 2014. -O Presidente da Câmara Municipal,
P u u I o A I exqndre Nasc imento C alôJo.

208309397

MUNrcÍPIO DE GÓF

Aviso n.o'1454012014

I 
-Nos 

termos do n.'6 do artigo 36.' da Portaria n.'83-A/2009,
de 22 dejaneiro, alterada pela Portaria n." 145-A/2011, de 6 de abrit,
torna-se publica a Lista Unitária de Ordenação Final relativa ao concurso
extemo de ingresso para recrutamento de um posto de trabalho da carreìra
(não revista) de Informática e categoria de Tecnico de Informática de

32801

grau I , nível I , para constituiçào de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado, a afetar ao Serviço de Recursos Humanos
e Informáticos da Divisão de Adrninistraçào e Gestão, publicado na
2."série do Díárío da Repúblìca n." ll7, de 20 de juúo, através do
Aviso n.o 732012014 e retitìcado através da Declaração de Retificação
n." 67212014, publicada na 2." série do Düirio du Repúblic'u n." 124,
de I dejulho:

l.'' André Filipe Lirna Carvalhiúo 14,30 valores

2 
- 

A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por despacho
da Presidente da CâmaraMunicipal de l3 de novembro de 2014, foi
notificada aos candidatos, através de oficio registado, encontrando-se
afixada em local visível e público das instalações do Município e dispo-
nibilizada na pagina eletrónica em www.cm-gois.pt, rudo nos termos dos
n."-4, 5 e 6 do artigo 36.'da Portaria n.'83 -Ar2009, de 22 de janeiro,
alterada pela Portaria n.' 145-A 201 I, de ó de abril.

3 
- 

Do despacho de homologação da reierida Lista pode ser in-
terposto recurso hierárquico (ou rutelar), nos temos do artigo 39.o da
supracitada Portaria.

5 de dezembro de20l4. - 
A Presidente da Câmara Municipal, Murìu

de Lurdes de Oliveíra Caskmlteira, Dr.^
308302624

MUNICíflO DE MELGAçO

Aviso n.o 14541120'|.4

Abertura de procedimento concursal comum para constituição de re-
lação jurídica de emprego, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo incerto, para preenchimento
de um posto de trabalho da carreira de Técnico Superior.

t 
-Nos 

termos do disposto no artigo 19."da Portarian." 8l-A/2009,
d,e 22 de janeiro, alterada e republicada pela Por-taria n." 145-A/201 I,
de 6 de abril e no artigo 33." da LTFP, aprovada pela Lei n." 35/2014,
de 20 de junho, toma-se público que, por deliberação da Cârrara Mw
nicipal de 03- 12-2014 e da Assembleia Municipal de 06- 12-2014, para
cumprimento do disposto no artigo 64." da Lei n.' 83-C 201 3, de 3 I de
dezembro, se encontra aberto pelo prazo de l0 dias úteis, a contar do
dia seguinte ao da publicação do presente aviso na 2." série do Diúrio
da Repúblir:o, procedimento concursal comum para preenchimento, na
modalidade de relação jurídica de enrprego público a termo resolutivo
incerto, de um posto de trabalho previsto e não ocupado no nrapa de
pessoal do município, na carreiraicategoria de Técnico Superior (área
de Arquitetura).

2 Ao presente procedirnento concursal serão aplicadas as regras
constantes nos seguintes diplomas: Lei n." 1512014, de 20 de junho: De-
creto Regulanrentar n.' I 4/2008, de 3 I de julho; Portaria n.o 83-A/2009,
de 22 dejaneiro, alterada e republicada pela Portaria n.' 145-Ai20l l, de
6 de abril; Decreto-Leì n.' 2912001 , de 3 de fevereiro; Lei n.o 83-C/2013,
de 3l de dezembro; e Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lein." 442t91, de l5 de novembro, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.' 6/96, de 3 I de janeiro.

3 - Para eieitos do estipulado no n.o I do artigo 4." da porta-
ria n." 83-A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação da portaria
n." 145-A/201 l, de 06 de abril, declara-se não estarem constituídas
reservas de recrutamento neste organismo e não ter sido efetuada consulta
prévia à ECCRC, por ter sido considerada temporariamente dispensada,
uma vez, que ainda não foi publicitado procedimento concursal para
constituiçào das referidas reservas de recrutanrento.

4 - A fundamentação encontra-se definida na proposta de abertura
do procedimento concursal.

5 
-Prazo 

de validade: O presente procedimento concursal é vá-
lido para o recrutamento e preenchimento dos postos de trabalho a
ocupar e para os eleitos do previsto no n.o 2 do artigo 40.'da Portaria
n.'83-,d2009, de 22 dejaneiro, alterada e republicada pela Portaria
n," 145-A/201l, de 6 de abril.

6 - Local de trabalho: O local de trabalho situa-se na área do Mu-
nicípio de Melgaço - Unidade de Planeamento e Gestão do Território.

7 - Funções a desempenhar: Funções consultivas, de estudo, plane-
amento, programação, avaliaçào e aplicação de métodos e processos de
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão.
Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos.
com diversos graus de complexidade, e execuçào de outras atividades
de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instru-
mentais e operativas dos órgãos ou serviços. Funções exercidas com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento
superior qualihcado. Representação do órgào ou serviço em assuntos
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Divisão de Administração Geral

cERTTDÃo N" gtol2o22

------Catarina Isabel Sousa Pereira, Chefe de Divisão da Administração Geral,

do Departamento de Sistemas de Informaçáo e Novas Tecnologias, da Câmara

Municipal do Funchal

------Certifica, para fins oÍiciais, o teor da deliberação tomada na Reunião

Ordinária da Câmara MunicipaJ, realizada no dia quatro de maio de dois mi1 e

dezassete, onde estavam presentes o Senhor Presidente, Dr. Paulo Alexandre

Nascimento Cafôfo (Coligação Mudança), estando presentes a Senhora Vice-

Presidente, Idalina Perestrelo Luis (Coligação Mudança) e os Senhores

Vereadores: Dr. Bruno Miguel camacho Pereira (PPD/PSD), Dt. Domingos

Manuel Martins Rodrigues (Coligação Mudança), Eng. João José Sales

Fernandes Correia (PPD/PSD), José Manuel de Sousa Rodrigues (CDS/PP), Dra.

Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes (Coligação Mudança), Dra. Vanda

Maria de Fátima Sousa de França Correia de Jesus (PPD/PSD), Dr. Artur

Alberto Fernandes Andrade (CDU) e Eng. João José Nascimento Rodrigues

(PPD/PSD)

---Presentes ainda, o Senhor Enio Vieira Martins, eue substitui, nos termos e

ao abrigo do disposto nos artigos 78" e79" da Lei número 169/99, de 18 de

setembro, alterada pela Lei número 5-AI2OO2, de 11 de janeiro o Senhor

Vereador Artur Alberto Fernandes Andrade, (CDU), bem como a Senhora Alicia

Maria Faria Abreu, da Coligação Mudança, que preenche, ao abrigo da mesma

disposição legal, a vaga ocorrida nesta reunião pela ausência do Senhor

Vereador Miguel Sérgio Camacho Silva (Coligação Mudança)

t-

1
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" 7 - PROGRAI'IIA ESTRATÉGICO DE REABILITAçÃO VNNENA:--------

Aoroaacão do Proieto de de Reabilltacdo Urbana:

Subscrita pelo Senhor Presidente, foi presente a proposta de deliberaçáo do

seguinte teor:-------

---"Considerando que: Nos termos do Regime Jurídico da Reabilitaçáo Urbana

(RJRU) aprovado pelo Decreto-Lei n" 3OT l2O09, de 23 de outubro, com as

alterações introduzidas pela Lei n" 3212OI2, de 14 de agosto, a reabilitação

urbana assume-se "como uma componente indispensável da política das

cidades e da política de habitação, na medida em que nela convergem os

objetivos da requaliÍicaçáo e revilaJização das cidades, em particular das suas

áreas mais degradadas, e de qualiÍicaçáo do parque habitacional, procurando-

se um funcionamento globalmente mais harmonioso e sustentável das cidades

e a garantía, para todos, de uma habitação condigna." Em conformidade com o

plasmado no artigo 7" do RJRU, a reabilitaçáo urbana em áreas de reabilitaçáo

urbana é promovida pelos municípios através da delimitaçáo de áreas de

reabilitação urbana (ARU) e da operação de reabilitação urbana (ORU) a

desenvolver nas á,reas delimitadas através de instrumento próprio ou de um

plano de pormenor de reabilitação urbana; A reabilitaçáo, na vertente

arquitetónico-urbanistica, económico-social e cultural, constitui uma

prioridade de intervenção do Município do Funchal, conforme decorre do

Programa de Governo para o Município do Funchal 2OI4-2O20, tornar o

Funchal, em 2O2O, na "melhor cidade portuguesa para se viver"; Nesta

conformidade, mediante proposta apresentada pela Câmara Municipal do

Funchal, a Assembleia Municipal, na reunião datada de 26 de novembro de

2014, aprovou a criação da ARU do Centro Histórico do Funchal, projeto

2
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denominado "Cidade Com(n)Vida", publicada no Diário da RepubIíca,2" série,

n" 251, de 30 de dezembro de 2OI4, através do Aviso n". 14538 /2OIa; Com esta

aprovação o município do Funchal conferiu, desde logo, aos proprietários dos

ediÍicios e ou frações autónomas, localizados dentro do perímetro da ARU, o

direito de acesso a vários apoios e incentivos Íiscais à reabilitação urbana,

conforme previsto na alínea a) e b) do artigo 14, do RJRU; Volvidos que estáo

cerca de dois anos e meio após a criação da ARU, constata-se que esta medida

traduziu-se num inegável sucesso para impulsionar o arra.nque da reabilitaçáo

do património ediÍicado contando-se, atualmente, com cercâ de setenta

intervenções, em curso e programadas; Os objetivos genéricos e especíÍicos, bem

como os eixos estratégicos definidos no âmbito do processo de delimitação da

ARU, que apresenta as opções estratégicas de desenvolvimento do município

para a area delimitada, impõe-se defrnir uma intervençáo integrada de

reabilitação que vise não só o edificado, mas também a qualiÍicaçáo das

infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilizaçáo

coletiva, visando a requalificação e revítaJização do tecido urbano, associada a

um programa de investimento público; Para cumprimento deste desiderato,

torna-se imperioso a aprovaçáo duma ORU a qual, de acordo com o estipulado

nos artigos 8", 10", 16" e 17", do RJRU, deverá adotar a forma de operaçáo de

reabilitação urbana sistemática, optando o município por desenvolvê-la através

de instrumento próprio, assumindo a qualidade de entidade gestora; A

aprovação de operações de reabilitaçáo urbana através de instrumento próprio

é da competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal,

conforme determina o nol, do artigo 17", do RJRU; Esta aprovação deverá ter

lugar até 30 de dezembro do corrente ano, por forma a impedir a caducidade

3
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da ARU acima identiÍicada, no estrito cumprimento do disposto no artigo 15" do

RJRU; De acordo com o disposto no artigo 33", do RJRU, as operações de

reabilitação urbana sistemâticas são orientadas por um progra.ma estratégico

de reabilitação urbana (PERU); Assim, considerando o projeto de operação de

reabilitaçáo urbana, que contém o programa estratégico de reabilitaçáo urbana,

concebido pelo Gabinete da Cidade, com o apoio técnico da Divisão de

Planeamento e Regeneração Urbana, ÉÌnexo à presente proposta de deliberação

e que delafaz parte integrante, nos termos conjugados dos nos 3 e4,do artigo

L7", do RJRU e dos n"s 1 e 2, do artigo 89" e da alínea a), do fro 4, do artigo

191o, do Regime de Desenvolvimento da Lei de Bases da Política Pública de Solos

de Ordenamento do Território e de Urbanismo, aprovado pelo Decreto-Lei n"

8O12O15, de 14 de maio, tenho a honra de propor que a Câmara delibere: -

Aprovar o projeto da Operação de Reabilitaçáo Urbana acima referido, que

reveste a r:'al.ureza de instrumento próprio, eü€ contempla um programa

estratégico de reabilitação urbana para a execução da operação de reabilitação

urbana sistemáüca, submetendo-o a discussão publica, por um período de 20

dias uteis, contados a partir do 5o dia após a publicação no Diário da República

do correspondente aviso; - Remeter o projeto da Operação de Reabilitação

Urbana ao Instituto da Habitação e da Reabilitaçáo Urbana, I. P. para emissão

de parecer não vinculativo, no prazo de 15 dias úteis".----------

--- - Relativamente a esta questão, o Senhor Presidente agradeceu a presença

do Arquiteto Paulo David, referindo que a presente ORU e o PERU foram

realizados através do Gabinete da Cidade, em estreita colaboraçáo e com

acompanhamento dos Departamentos de Ordenamento do Território e Jurídico,

nas pessoas do Dr. Julio Menezes e da Dr" Filomena Fernandes,

4
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respetivamente.------

--- - Seguiu-se uma breve apresentação do Programa Estratégico de Reabilitação

Urbana, pelo Arquiteto Paulo David, da seguinte forma: "Começo por identiÍïcar

a ârea a que diz respeito este programa que está inscrita na ARU e que difere de

outras que assentam normalmente numa mancha de zonamentos e este assenta

numa lógica de políticas da cidade, sendo um plano de incentivos para reforçar

a centralidade do Funchal. ReÍïro a existência de vários vazios urbanos e é

necessário que a cidade possa ser reforçada na sua centralidade. Este programa

admite o investimento privado e publico existindo locais onde só será possivel o

investimento público por serem zonas mais carenciadas, e que este programa

assenta em ações como o reabilitar, reconverter, revítafizat, requalificar,

reconfigurar e conservar. Foi realízado um levantamento de todos os edificios

em estado de ruína onde curiosamente se situam os maiores vazios urbanos.

Este programa contempla também uma aposta nos equipamentos e nos pontos

contaminantes de fácil resolução, de forma a dilatar o espaço publico.

Acrescento ainda a questáo da Avenida do Mar e a sua utilizaçáo e bloqueios

existentes assim como a necessidade de repensar a utilização de equipamentos

para emb elezar a cidade e ponderar também o investimento nos jardins da

cidade"

--- - Intervindo sobre esta questão, o Senhor Vereador José Manuel Rodrigues,

do CDS/PP, saudou o Arquiteto Paulo David e os quadros da Câmara pelo

trabalho efetuado, tendo colocado algumas questões relaüvamente à Avenida do

Mar, mormente sobre os transportes e se passará pela criação de uma estação

central mais periférica e uma outra relacionada com o Jardim Municipal, espaço

nobre mas pouco frequentado e pouco apelativo-

5
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---Por úlümo alertou para o esquecimento da zona de Santa Maria do Calhau.-

--- - Intervindo, o Senhor Arquiteto Paulo David, e relativamente à Avenida do

Mar, disse ser uma problemâtica que estava sendo objeto de análise, sendo

necessário criar a escorrência do trânsito e conservar a multidisciplinaridade

das ações existentes naquele espaço. Relativamente à zona de Santa Maria,

esclareceu que a mesma não estaria esquecida pois encontrava-se em fase de

levantamento. Por último, e sobre o Jardim Municipal, disse que a ideia seria

reforçar alguns elementos mais coloridos, efetuar alguma reparação e ajustá-lo

mais aos dias de hoje.------

--- - Intervindo sobre esta questão, o Senhor Vereador Domingos Rodrigues, da

Mudança, e no que se refere à Avenida do Mar, disse que nos últimos dez anos

tem sido reduzido, signiÍìcativamente, o trânsito, no entanto existe uma grande

pressão de transportes públicos, acrescentando que "ainda ontem, houve uma

reunião com o Governo Regional, sobre a elaboração do caderno de encargos

para as linhas interurbanas, e, uma das preocupações manifestadas pela

Autarquia foi a de eliminação do cruzamento destas linhas de transporte e a

possibilidade de existência de uma única central de transportes e a

operacionalidade da empresa Horários do Funchal".

--- - Intervindo sobre esta questão, o Senhor Vereador João Rodrigues, do PSD,

questionou como seria operacionalizado, do ponto de vista jurídico, o programa

apresentado com as regras urbanísticas vigentes e qual a sua sustentação

legal.------

--- - Respondendo, o Senhor Presidente referiu que o programa obedecia aos

instrumentos de gestão urbanística vigentes

--- - Nesta altura, o Senhor Presidente deu a palavra à Senhora Diretora do

6
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Departamento Jurídico, Filomena Fernandes, que informou que o projeto de

Operação de Reabilitação Urbana apresentado reveste a rlratuteza de

instrumento próprio, opção da Câmara de entre as duas formas legais possíveis,

orientado por um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), o qual

náo altera as regras urbanísticas existentes, nem altera as regras dos planos

vigentes.-

--- - Intervindo novamente, o Senhor Vereador Joáo Rodrigues, do PSD,

questionou como serão incentivados os particulares, em determinadas zonas

cujas regras, assim sendo, possam ser com a presente operação de instrumento

próprio e com as regras do PDM, opinando que poderiam ter optado por uma

ORU sistemática através de plano de pormenor

--- - O Senhor Presidente referiu que "esta ORU vem acrescentar um diagnóstico

daquilo que é o estado de degradação de ediÍìcios e de espaços publicos da

cidade, e, esta ORU complementada com o PERU, irá ampliar o período de

vigência dos apoios e beneficios para a reabilitaçáo até quinze anos e também

permitirá a intervenção no espaço publico que terá o efeito de contaminaçáo

para os investimentos privados."

--- - Usando novamente da palavra, a Senhora Diretora do Departamento

Jurídico, Filomena Fernandes, informou exisúr um quadro de incentivos e

beneÍicios associados a esta ORU, alguns consagrados pela Câmara, e outros

pelo próprio regulamento. ------

--- - Por sua vez, o Arquiteto Paulo David, reforçou que aquele era um programa

estratégico, permitindo evoluções e poderá inscrever os planos necessâ'rios.-----

--- - Seguidamente, a Senhora Diretora do Departamento Jurídico, Filomena

7
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Fernandes, voltou a referir que a opção da Câmara ao avançar para este tipo de

ORU, justifica-se, como referido na própria deliberação, por querer intervir não

só no património ediÍicado, mas também nos espaços públicos; na qualiÍicação

das infraestruturas, dos equipamentos públicos, dos espaços verdes e urbanos.

Sendo assim, face ao Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, a ORU só poderia

consistir numa ORU sistemática. Este tipo de ORU, nos termos do diploma

referido poderia ser aprovada através de instrumento próprio ou de plano de

pormenor. A Câmara optou pela primeira possibilidade, caracterizada por um

procedimento mais célere e simples, orientada por um Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana, elaborado no estrito cumprimento do disposto no artigo

33" do RJRU. Neste documento Íicou em aberto a possibilidade, caso se venha

a verificar essencial a uma reabilitaçáo mais eftcaz, de serem delimitadas

unidades de intervenção. Este é um documento elaborado, mas que a lei permite

que possa vir a ser alterado, a todo o tempo, desde que razões de interesse

publico assim o justifrque. É um programa estratégico e como tal, legalmente

não pode alterar planos nem deÍinir regras de edifrcabilidade. Igualmente náo

conhece nenhuma cidade portuguesa que tenha realízado uma ORU através de

Plano de Pormenor, sendo no entanto uma opçáo válida

- Intervindo novamente, o Senhor Vereador João Rodrigues, do PSD,

questionou qua-lo investimento previsto neste âmbito, até ao final do mandato,

tendo o Senhor Presidente respondido que "este processo será alvo de consulta

publica e terá que ser submetida a sessão da Assembleia Municipal, que terá

lugar perto do final do mandato, pelo que não irá decorrer muito tempo para

invesümentos neste sentido"

--- - Usando da palavra, o Senhor Vereador Bruno Pereira, do PSD, começou

8
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por enaltecer o documento apresentado e a equipa que nele trabalhou,

sobretudo pela reflexáo efetuada sobre o Funchal, referindo existir algumas

questões mais controversas e outras mais consensuais.--

---Continuando, disse: "Nalgumas questÕes mais concretas aqui discutidas é

obrigatório do ponto de vista jurídico, instrumentos de gestão do território que

isso aconteça sobre pena do que aqui foi apresentado não ser concretizâvel do

ponto de vista da gestão do território, essencialmente em questões de

quarteirões ou bairros onde esses instrumentos são fundamentais para poder

obrigar os privados a fazê-lo. Relaüvamente ao trânsito na Avenida do Mar,

merece uma reflexão e têm que ser tomadas opçoes ao níveldo tráfego. Existiu

no passado, numa altura de poucos recursos para investimento, um

planeamento ao nível do trânsito e dos operadores. A questáo do espaço junto

ao Tecnopolo era paÍa um estacionamento e não para terminal. Em relação ao

transporte urbano é mais complicado, jâ que, em determinadas épocas, a

Avenida do Mar transforma-se em estacionamento e na altura foram estudadas

alternativas que representavam grandes custos para os operadores e para a

cidade ao nível da emissão de dióxido de carbono existindo outras possibilidades

através do estudo de paragens de autocarros em diferentes zonas da cidade que

fossem diferenciando zonas de partida para várias zonas, libertando a Avenida

do Mar do objetivo inicial. Existem ainda vazios onde será possível criar estas

infraestruturas mas que teráo e deverão ser bem analisadas"

- Intervindo novamente, o Senhor Vereador João Rodrigues, do PSD,

questionou, relativamente a um prédio em estado degradado ou em ruína e que

seja propriedade de vários herdeiros, se a Autarquia decidir intervir no sentido

de expropriar, se há necessidade de emitir uma declaraçáo de utilidade publica

quando existe um instrumento próprio

9
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--- - Colocada à votação, foi aprovada, com a abstenção do PSD, CDS/PP e

cDU.------

------ Declaracão de Voto do PSDI. "Atendendo a que é um plano que seguirá

um caminho de discussáo publica sendo submetido, posteriormente, à

Assembleia Municipal, conforme procedimento habitual, o PSD abstém-se,

reservando uma posiçáo Íinal para a sessáo da mesma."-----------

- - - - - - Declaracão de Voto do CDS/PP "Sem nada a opor ao PERU e pelo facto

do documento avançar para discussão pública, sendo depois submetido à

Assembleia Municipal, reservamos uma posição Íinal para a mesma".

------Declaração de Voto d.a CDLI: "Atendendo à discussão publica e submissão

à Assembleia Municipal, a CDU reserva uma posição final para essa altura."---

---Para constar e devidos efeitos se passou a presente certidão, que por mim vai

ser assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Município

Divisão de Administração Geral, do Departamento de Sistemas de Informação e

Novas Tecnologias da Câmara Municipal do Funchal, aos onze dias do mês de

julho de dois mil e vinte e dois.----

A Chefe de Divisão

(Catarina Isabel Sousa Pereira)

L0



A iri exo !.

nnuucípro Do FUNcHAL
Divisão de Administração Geral

------Catarina Isabel Sousa Pereira, Chefe de Divisáo da Administração Geral,

do Departamento de Sistemas de Informaçáo e Novas Tecnologias, da Câmara

Municipal do Funchal.---------

------CertiÍica, para Íìns oÍiciais, o teor da deliberaçáo tomada na Reunião

Ordinária da Câmara MunicipaT, reafizada no día treze de julho de dois mil e

dezassete, onde estavam presentes o Senhor Presidente, Dr. Paulo Alexandre

Nascimento Cafôfo (Coligação Mudança), estando presentes a Senhora Vice-

Presidente, Idalina Perestrelo Luis (Coligação Mudança) e os Senhores

Vereadores: Dr. Domingos Manuel Martins Rodrigues (Coligação Mudança),

Eng. João José Sales Fernandes Correia (PPD/PSD), José Manuel de Sousa

Rodrigues (CDS/PP), Dra. Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes

(Coligação Mudança), Dra. Vanda Maria de Fátima Sousa de França Correia de

Jesus (PPD/PSD), Dr. Artur Alberto Fernandes Andrade (CDU) e Eng. João José

Nascimento Rodrigues (PPD/ PSD)

---Presente, ainda, o Senhor, Celso Maurílio Vieira Mendes, que substitui, nos

termos e ao abrigo do disposto nos artigos 78" e 79" da Lei número 169199, de

18 de setembro, alterada pela Lei número 5-A/2OO2, de 1 1 de janeiro, o Senhor

Vereador Bruno Miguel Camacho Pereira, do PPD/PSD

"7 - PROGRAIIIA DSTRATÉerCO DE REABTLITAçÃO VngeIVÁ:--------

Proorams. Estratéaico de Reabilitação Urbana (PERID para a
Execrtcão de utÍra. Ooeracão de Reabilitacão Urbana Sistetnâtica:

Subscrita pelo Senhor Presidente, foi presente a proposta de deliberação do

v
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seguinte teor, a submeter à Assembleia Municipal:-------

---"Considerando que: Na reunião ordinária, datada de 4 de maio de 2017, foi

deliberada a aprovação do projeto da Operação de Reabilitaçáo Urbana (ORU),

que contempla o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) para a

Area de Reabilitação Urbana, do Centro Histórico do Funchal, cuja criação foi

aprovada por deliberaçáo da Assembleia Municipal do Funchal, na sua sessáo,

datada de 26 de novembro de 2OI4; Nesta mesma reunião de 4 de maio, a

Câmara deliberou ainda, em cumprimento do disposto nas disposições legais

conjugadas, constantes nos n"s 3 e 4, do artigo I7", do Regime Jurídico da

Reabilitação Urbana, aprovado pelo decreto-Lei n" 3O712009, de 23 de outubro,

na sua atual redação, e dos n"s I e 2, do artigo 89o e da alínea a), do n"4, do

artigo 191", do Regime de Desenvolvimento da Lei de Bases da Política de Solos

de Ordenamento do Território e de Urbanismo, aprovado pelo Decreto-lei n"

8O/2O15, de 14 de maio, submeter a discussão publica o projeto de ORU,

orientada pelo PERU, pelo prazo de vinte dias uteis, contados a partir do 5" dia

após a publicação no Diário da Republica do correspondente aviso e remeter o

projeto da ORU ao Instituto da Habitaçáo e da Reabilitação Urbana para a

emissão de respeüvo parecer; O período de discussão publica foi publicitado

pelo Aviso n" 5940 l2O 17, publicado no Diário da Republica, no lO2l20 17, Série

II, de 17-05-26, pelo Aviso n" I4812017, publicado no Jornal oÍìcial da Regiáo

Autónoma da Madeira, II Série, no 93, de 3O-05 e através do Edital n" 162l2OL7,

de 26 de maio, publicado no Diário de Noticias da Madeira de 28 de maio,

afixado nos locais de estilo e divulgado no sítio oÍicial do município na Internet,

tendo decorrido de 5 de junho a 3 de julho; Findo o prazo de discussão pública,

em cumprimento do disposto no artigo 89o, do Decreto-lei n" 80/2015, de 14 de

2



MUNICíPIO DO FUNCHAL

maio, foi elaborado o Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão

Pública, documento anexo à presente proposta de deliberação e que dela faz

parte integrante; Durante o período de discussão publica, foi rececionado, a 03-

O7-2O17, o parecer favorável emitido pelo Instituto da Habitação e da

Reabilitação Urbana (IHRU), documento incorporado no Relatório acima

referido; Nesta conformidade, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal

do Funchal, ao abrigo do disposto nas normas legais plasmadas no artigo 89",

do Decreto-Lei n" 80/2O15, de 14 de maio, no no 1, do artigo I7o, do RJRU, na

alínea ccc), do no 1, do artigo 33", do Regime Jurídico das Autarquias Locais,

aprovado pela Lei n" 7512013, de 12 de setembro, delibere aprovar: - O

Relatório de Ponderaçáo dos Resultados da Discussão Pública; - A versão Íinal

do Projeto da Operação de Reabilitação Urbana, sistemática, orientada pelo

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, para a Área de Reabilitação

Urbana do Centro Histórico do Funchal e submetê-la à aprovação da Assembleia

Municipal"

--- - Colocada à votação, a Câmara deliberou, por maioria, com abstenção do

PSD e CDS/PP, aprovar e submeter à Assembleia Municipal, nos termos e ao

abrigo do estatuído na alínea ccc) do número um do artigo trinta e três, do

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo Lei número setenta e

cinco/dois mil e treze, de doze de setembro

---Sobre este assunto, o Senhor Vereador José Manuel Rodrigues, do CDS/PP,

disse que o seu sentido de voto era o de abstenção remetendo uma posiçáo Íinal

para a Assembleia Municipal

---Intervindo, o Senhor Vereador Artur Andrade, da CDU, valorizou a

importância do documento que era estratégico para a cidade do Funchal e

3



Y

MUNICíPIO DO FUNCHAL

eventuais alterações ao documento serão apresentadas na Assembleia

Municipal

---Para constar e deüdos efeitos se passou a presente certidão, que por mim vai

ser assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Município

Divisão de Administraçáo Geral, do Departamento de Sistemas de Informação e

Novas Tecnologias da Câmara Municipal do Funchal, aos onze dias do mês de

julho de dois mil e vinte e dois.----

A Chefe de Divisáo

(Catarina Isabel Sousa Pereira)

4



ANeio tJ r

âvF
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cennoÃo No 922t2022

---José Luís Nunes, Presidente da Assembleia Municipal do Funchal

---Certifica, para fins oficiais, que na Sessão Extraordinária realizada no dia vinte e oito de

julho de dois mil e dezassete, estavam presentes os seguintes grupos municipais:--------------

--Grupo Municipal Mudança, constituído por dezasseis membros - Antonio José

Gouveia Gomes (PS), Carlos Alejandro Câmara Figueira (PTP), Guida Maria Barcelos Martins

(BE), Guida Maria Vieira Martins (BE), Guido Marcelino Mendonça Gomes (PS), Jose Gabriel

Pereira de Oliveira (PS), José Juvenal Nunes Rodrigues, Manuel Nélio Vicente Pereira (PS),

Maria lsabel da Silva Barros de Freitas (PS) em substituição de Gonçalo Gomes de Sousa

Aguiar (PS), Patricia Figueira Gonçalves Santos (PS) em substituição de Paulo Bruno

Rodrigues Nunes Ferreira (PS), Paula Cristina Mourinho Belbut Gonçalves (PAN), Roberto

Paulo Ferreira Vieira (MPT), Rodrigo Nuno Pontes de Gouveia Trancoso (BE), Sérgio Juvenal

de Jesus Abreu (PS) em substituição de Micaela Gomes Camacho (PS), Sílvia Maria Mota

Marques Ferreira (PAN) e Tiago Dâmaso Rodrigues (PND) em substituição de Duarte Luís F.

Caldeira Ferreira (PS)

---Grupo Municipal do GDS-PP, constituído por cinco membros - Américo João da Silva

Dias, Ângelo Alberto de Araújo Silveira em substituição de Gonçalo Nuno Pimenta Camacho,

Filomena Maria Teixeira Gonçalves, José Maria Abreu Barros e Nélia Maria G. Vieira Aguiar.

---Grupo Municipal do PCP/PEV-CDU, constituído por três membros- Fernão Manuel

Gonçalves Rodrigues, José Carlos Rodrigues Ferreira em substituição de Edgar Silva e Maria

do Rosário de Faria Correia Ramos em substituição de Herlanda Maria Gouveia Amado. ----

---Grupo Municipal do PPD/PSD, constituído por dezassete membros - Ana Patrícia

Correia Brazão de Castro, Duarte Paulo Quintal Pereira em substituição de José António

Freitas Rodrigues, Elisa Pontes Scozzai em substituição de Carlos Alberto Rodrigues,

Gustavo de Assis Soares Coelho em substituição de Antonio Domingos de Sousa Abreu, José

Jorge Andrade Camacho em substituição de Carlos Alberto Freitas de Andrade, Lívio Rómulo

Soares Coelho, Luís Miguel Moura de Sousa, Maria Elisabete Freitas Gois Pinto em

substituição de Maria ldalina Fernandes Silva, Maria Elisabete Mendonça Andrade, Marisa

maria P. Santos e Costa, Maurício ManuelAbreu Ornelas em substituição de Marco Alexandre
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R. P. Fernandes, Raquel João Martins da Silva, Robert Miguel Andrade de Castro em

substituição de Pedro José Jardim Gomes, Rui Alberto Garanito Santos, Rui Nuno Barros

Cortez, Sílvia Marlene Pereira Rodrigues em substituição de Carlos Miguel Encarnação

Gonçalves

--- Membros lndependentes - Ana Patrícia da Silva Oliveira, Donato Paulo Vares Macedo e

Eduardo Pedro Welsh

---Que aprovaram por unanimidade a Relatório de Ponderação dos Resultados da

Discussão Públlca e Versão Final do Projeto da Operação de Reabilitação Urbana

Sistemática, orientada pelo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, para a Área

de Reabilitação Urbana do Centro Histórico do Funchal, em observância do disposto na

al. r) do no 1 do arl.o 25 da Lei no 7512013, de 12 de setembro, com trinta e nove votos a favor,

sendo dezasseis do GMM, treze do PPD/PSD, cinco do CDS-PP, três do PCP/PEV-CDU e

dois dos Deputados lndependentes

---Para constar e devidos efeitos se passou a presente certidão que, por mim vai ser assinada

e autenticada com o selo branco em uso nesta Assembleia

---Assembleia Municipal do Funchal, quinze de julho de dois mil e vinte e dois.

O Presidente da Assembleia

José Luís Nunes
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Tecnologia - TE:

Neste Fator de pondelação pretende-se valorizar as atividades que
aportem tecnologias eÌnergeÌrtes e inovadoras em áreas geradoras de
simbiose e sinergias empresariais, mais especificamente:

TEI: Tecnologias nào associadas a Íìleiras das TICE (Tecnologia de
Infomração, Comunicação e Eletrónica); Ambiental; Bio-Tecnologia;
Energias Renováveis; Habitat e Química. Valoração 0 %;

TE2: Empresas de Setores tradicionais endógenos, com recurso a

nrodemização dos seus processos plodutivos. Valoraçào 5.0 %;
TE3: Tecnologias emergentes e inovadoras associadas a tìleiras das

TICE lTecnologia de Informação, Comunicação e Eletrónica); Ambien-
tal; Bio-Tecnologia; Energias Renovár,eis: Habitat e Quínrica. Valoraçào
7 ,5.Á;

TE4: Instituições/Empresas, públicas ou pdvadas, que preencham
um dos requisitos indicados em TEI ou TE2 inão curnulativo) e com
ativìdades de I&DT, nas áreas da Engenharia, TransÍèrência de Tecno-
logia; Controlo de Qualidade, Laboratórios e Centros Tecnológicos.
Yaloração 12,5 o/o.

Ambiente-Energia-Eco-lndirstria - AEI:

Indústrias inseridas na Fileira das Empresas de índole ambiental,
energias altemativas/renováveis ou da preservação dos recursos naturais:

AEI l: Empresas senr qualquer incidência nas t'ileiras ambientais e nos
setores de energias alternativas e de consewação dos recursos narurais.
Valoração de 0 Y";

AEI2: Ernpresas de recolha e seleçào de resíduos, destinadas a nnida-
des a jusante, de tratamento e/ou leciclagenr. Valoração de 2,5 %;

AEI3: Empresas que geram produtos para o mercado, utilizando
como nìatérias-primas resíduos de unidades a montante. Valoração de
5,0 0Á;

AEI4: Empresas de equipamentos e atividades de desenvolvimento de
energías alternativas/renováveis e de conservação dos recursos nanrrais.
Valoração de 7,5 oÁ.

Empresa Âlcora EA:

Empresas Àncora, nacionais ou estrangeiras, são aquelas que pela sua
dimensão e prestígio possarn induzir externalidades positivas e conferir
ao E-PE um elevado grau de visibilidade. São os seguintes os Fatores
de Valoração considerados:

EAI: Empresa sem qualqucr visibilidadc nacional ou internacional,
tanto em dimensão como prestígio: Valoração de 0,0 %;

EA2: Empresa com visibilidade e credibilidade nacional, capaz de
induzil credibilidade extema ao E-PE. Valoração de 2,5 "/o:

EA3: Empresa com visibilidade e credibilidade nacional e intema-
cional, capaz de induzir credibilidade extema ao E-PE. Valoração de
5,0'Á:

EA4: Empresa corn visibilidade e credibilidade nacional e interna-
cional. capaz de induzir credibilidade externa ao E-PE, e potenciando
a formação de parcerias com as empresas locais. Valoração de 10,0 %.

Dirnensão do Lote - DL:

A dimensão do Lote e um fator que deve merecer algum critério de
bonificação. Se por um lado o investidor candidato a um pequeno Lote
possa necessitar de uma determinada proteção no preço, para a concre-
tização do seu investimento, por outro lado o investidor de maior área
de teneno rentabiliza o investimento feito pela autarquia, uma vez que
alguns custos de inlraestruturação ficam rnais diluídos num só maior
Lote do que enr variados pequenos Lotes.

A luz deste princípio, etèh;am-se as seguintes ponderações para a

dimensão do Lote a vender:

DLI: Lote < 3.000 m:. Valoração 0,0 o/o;

DL2: Lote > 3.000 e < 9.000 mr. Valoraçào de 2,5 oÁ:

DL3: Lote > 9.000 e < 30.000 m2. Valoraçào de 5,0 %;
DL4: Lote > 30.000 e < 60.000 m2. Valoração de 7 ,5 oÂ;

DL5: Lote > 60.000 mr. Valoração de 10,0 %.

Dimensão Económica do Investimento - DE:

A Dimensào Económica do Investimento deve merecer a consideração
de uma bonificação positiva, considerando o esforço do empresário no
Concelho. Assim são estabelecidos os seguintes intervalos de investi-
mento:

DEl: Investirnento < 500.000,00 Euros. Valoração 0,0 %;
DE2: Investimento > 500.000,00 e < I MM de Euros. Valoraçào de

I,0 o/r;

DE3: Investimento > IMM e < 5 MM de Euros. Valoração de2,0 oÁ;

Atrlrvo il-ir
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DE4: Investimento > 5 MM e < 20 MM de Euros. Valoraçào de
3,0'Á;

DE5: Investimento > 20 MM e < 50 MM de Euros. Valoração de
4,0 /o;

DE6: Investimento > 50 MM e < 100 MM de Euros- Valoração de
5,0 o/o;

DE7: lnvestimento > 100 MM de Euros. Valoraçào de 7 ,5 o/o.

Fator Interesse Público ou Municipal - FIPM:

Adicionalmente aos Fatores de Ponderação até aqui explicitados, e
que podenr perfazer um sonratório total de 80 %o se aplicados todos os
seus lirnites máximos de bonificação, trazendo o Preço Base até urn
máxirno de % (BoniÍicaçào de 80 %) desse valor de partida, entende-se
dever haver espaço para a consideração de unt Fator de Ponderação,
nào de car'áter objetivo e enquadranìento direto na Matdz, rnas sinr de
incidência do Irrteresse Pirblico ou Municipal, cuja justificativa de in-
trodução lesulte da necessidade de uma tomada de decisão de atlibuiçào
de um Preço para o Ten'eno, complenrentanrente ao obtido pela Matriz
dos anteriores FP.

Podem incidir neste FIPM, situações excecionais de Projetos Po-
tencialmente PIN ou sinrilares, que pela sua especiÍìcidade, dimensào,
visibilidade, ancoragem, sustentabil idade de uma h'açào signifi cativa
do tecido empresarial já instalado, ou outras caraterísticas próprias, que
justifiquem urna intenenção deste fator.

Esse Fator de Ponderação de Interesse hiblico ou Municipal, poderá
ter um valor que conduza o Preço do Terreno até um valor máximo de
bonificação de 80 % do Preço Base.

Caso o Fator de Ponderaçào de Interesse Público ou Municipal cor-
responda à totalidade da bonificação (80 % do Preço Base) deverá ser
aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal.

Deste modo, entende-se que o Fator de Interesse Público ou Munici-
pal 

- FIPM, se aplica segundo a seguinte cálculo:

Valoração: Desde 0,0 o/o atê X 7o, sendo que: IPG calculado pela
Matdz r XV, do Fllvl, terá que ser < 80,0 %.

Íatriz.lé {vâliação de Candidèbrâ e t'reqos a lÌâticar

lnd.! dÊ PoDde6ção cloU -p" txl, -f l

^-,.*".G'-.,,r------l

{. RÊS rmrÍc{R

3 10678899

Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo, Presidente da Câmara Municipal
do Funchal, no uso da competência que lhe advém da alínea t), do n.o I ,
do artigo35.'doAnexo I à Lei n."75/2013, de 12 de sstembro e em
cumprimento do disposto no artigo 56.'do citado diploma e do n." 5 do

*l



Didrío do Reptiblica, 2."sërie - I'i.' 162 - 23 de ago.sto de 2017

artigo 17.'' do Regime Jurídico da Reabilitaçào Urbana (RJRU), aprovado
pelo Decreto-Lei n.'i07/2009, de 23 de ounrbro, conr as alteraçòes
introduzidas pela Lei n." 32'2012, de l4 de agosto, tonla pirblico que
após unr período de consulta pública. promor,ido nos termos do n.'4
do artigo I 7." do RJRU e do artigo 89." do Decreto-Lei n." 80/201 5, de
[4 de n-raio, a Câmara Municipal, em reuniào ordinária de l3 de julho
e a Assembleia Municipal, em sessão extraordinária de 28 de julho,
deliberaram aprovar o projeto da operação de reabilitação urbana.que
contenrpla um progranìa estlatégíco de reabilitação ulbana, para a Area
de ReabiÌitaçào Urbana do Centro Histórico do Funchal.

Mais se dá conhecirnento que a referida deliberação e os documentos
que a integranr 

-o 
projeto da operaçào de reabilitação urbana, peças

escritas e desenhadas 
- 

poderào ser consultados na página eletr'ónica
da Câmara Municipal do Funchal (rwwv.cm-funchal.pt).

2 de agosto de 2017. 
- O Presidente da Cârnara Municipal, Parrlo

,4 I csa n drc Nasc i nrc tr to Ca lôlo.
310689266

MUNICíPIO DE LISBOA

Aviso n.o 973112017

Conclusão com Sucesso do Período Experimental

Em currrpdmento do disposto no n.' I do artigo 4.o da Lei n.' 3512014,
de 20 de junho, toma-se público que, por despacho de 25:O7 l20ll , da
Chefe de Divisào de Planeamento e Gestào de Recursos Humanos,
enr substiruição do Diretor de Departamento de Recursos Hunranos,
conforme Despacho n." 2/DGRFVI T de l3lU1i20l7 , foi determinada a
conclusão com sucesso, do período expedmental na carreira/categoria
de Técnico Superior (Proteção Civil), abeno pelo Aviso n.' I 3751/20 I 5,
publicado no Diárío da Repúhlk'a,2.' série, n.' 23 l, de 25 de novembro
de 201 5, de Carlos Alexandre Marques Femandes Sousa Veigas, a que
corresponde a 2.n posiçào remuneratória e o nível remuneratório 15,
anrbos da can'eira de técnico superior, da tabela remuneratória itnica
dos trabaÌhadores que exercem funçòes pirblicas.

I de agosto d,e 2017. 
- 

O Diretor do Deparlamento de Gestão de
Recursos Humanos, João Peúo Contreiros.

I1068799.5

MUNICíPIO DE LOULÉ

Aviso n.o 973212017

Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado, com competências de-
legadas em 2l i l0'2013, em cumprimento do disposto no artigo 4.' da
Lei n." 35/2014, de 20 de junho, torna público que na sequência do
procedimento concursal n.' 03/20 I 6, para constituição de reservas
de recmtalnento na categoria de assisterrte operacional da carreira de
assistente operacional, em regime de contrato de trabalho ern lunçòes
pitblicas, aberto por aviso publicado no DitÍrio da Repúhlicu,2." série,
n." 155, de l2/08/2016, foi celebrado contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tenÌpo indeterminado com a trabalhadora Sandra
Maria Guerreiro Martins, na categoria de assistente operacional da
caneira de assistente operacional, l.' posição remuneratória, nível
remuneratório l.

2 de agosto de 201 7. - A Vereadora , Ana Isabel Ent,antuç'tio Ccu'-
vqlho Mlc'lndo.

3 10690253

MUNICIPIO DE MAFRA

Aviso (extrato) n.o 9733/2017

Admissão de candidaturas para constituição de reserva de recruta-
mento de trabalhadores para o exercício de funções equiparadas
a assistente operacional. Contrato de trabalho â termo resolutivo
incerto.

Para efeitos do disposto na alínea d) do n.o 3 do artigo 30.o da Poltaria
n.' 83-A/2009, de 22 dejaneiro, na sua redação atual, torna-se público
qÌle se encontranr afixadas a lista de lesultados da Entrevista Profissio-
nal de Seleçào e a lista de ordenaçào tìnal dos candidatos adrritidos ao
procedinrento publicado no aviso t'r;' 4391/2017, de 24/04/2O17, nos
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locais de estilo dos Paços do Município e na página eletrónica da Câmara
Municipal de Maira (wwu'.cnr-maflra.pt).

ll de agosto rle 2017.-O Plesidente da Câmara, Hélder António
Guenu Sousu Silvu.

310718903

MUNICíPO DE MATOSINHOS

Aviso n.o 973412017

Alteração ao Plano Diretor Municipal de Matosinhos de 1992

Eduardo Nuno Rodrigues Pinheiro, Presidente da Cântara ÌVÍunicìpal
de Matosiúos:

Torna público, que a Câmara Municipal em reuniào ordinária de 27 de
junho de 20 I 7 deliberou, prorrogar pelo prazo de l6 meses a elaboração
do processo de revisão do Plano Diretor Municipal de 1992, ao abrigo
do n.o 6 do arligo 76.o, do Decreto-Lei n.'80/2015 de l4 de maio.

Deliberou ainda publicitar esta decisão nos termos do n." I do ar-
tigo 76.'do Decreto-Lei n," 8012015 cle l4 de maio.

.l dejulho de 20t7. 
- 

O Presidente da Cârnara, Eduardo Nmro Ro-
drigues Pìnheiro.

Deliberação

Ponto dezâssete da Ordem de Trabalhos da reunião
ordinária do erecutivo Realizada

no dia vinte e sete dejunho de dois mil e dezassete

A Cânrara Municipal apropriou a informação dos serviços e deliberou,
por unanimidade, aprovar a presente prorrogação de prazo, nos tennos
da inlormação dos serviços.

27 dejunho de 201 7. - O Presidente daCâmaraMunicipal, Dr: Eduurclo
Nuno Rodrigues P üt Irci rc.

6 I 0687484

MUNICíPO DA MEALHADA

Aviso n.o 973512017

Em cumprimento do disposto na alínear/), n.'l, anigo4.'da Lei
n.'35'201,1, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Fun-

ções Públicas, toma-se público, que as comissões de seniço dos chefes de
setor, António Annüìes Gaspar Pia e Luís Miguel Paiva Simòes, cessaranr,
nos termos previstos na alínea c), n." l, artigo 25;' daLein." 2/2004, de l5 de
janeirc, na sua rcdaçào anralizada, em virtude de terem sido extintos, respe-
tivamente, o Setor de Ambiente e Serviços Urbanos e o Setor de Educaçào e

Desporto, em r€sultado da alteraçào da estruhra orgânica municipal aprovada
em reunião da Cânrara Municipal da Mealhada de 15 de maio de 2017.

Mais se toma pirblico, em cumprimento do disposto na alínea c'),

n." 1, artigo4." da Lei n."35,'2014, de 20 de junho, que aprova a Lei
Geral do Trabalho em Funções PÍrblicas. que. por despachos (n."'21,
22,23,24 e 25) do Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, de
I 9 de julho de 20 I 7, proferidos no uso da competência conlerida pela
alínea o) do n.o 2 do artigo 35." da Lei n.'7512013, de l2 de setembro,
e nos temos das disposiçòes conjugadas do n." I do artigo 27.'da Lei
n." 212014, de I 5 de janeiro, rra sua redaçào atual, e artigo I 9." da Lei
n.'4912012, de 29 de agosto, que adaptou a citada lei à administraçào
local, foram nomeados, em regime de substituição, com eÍèitos a I de
julho de 20 I 7, os seguintes técnicos superiores:

António Antunes Gaspar Pita, no cargo de Chefe da Divisão de Ser-
viços Urbanos e Ambiente, a auÍèrir a remuneraçào correspondente a
€ 2613,84;

Luís Miguel Paiva Simões, no cargo de Chefe da Divisão de Desporto
e Educaçào, a auferir a remuneração conespondente a € 2613,84;

Dora Maria da Silva Matos, no car€o de ClìeÍè da Divisão de Turismo
e Cultura, a aulerir a remuneração coffespondente a € 261 3,84;

Susana Branco Baptista de Oliveira, no cargo de CheÍè do Setor de
Educação, a auferir a remuneração correspondente a € 2025,15;

Gabriela Alexandra Fernandes da Silva, no cargo de Chefe do Setor
de Espaços Verdes e Floresta, a auÍ'erir a remuneração correspondente
a € 2025,15.

As nomeações em substituiçâo tbrarn fèitas nas seguintes condiçòes:
cessam passados 90 dias sobre a data da vacatwa do lugar (dia I dejulho
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Divisão de Administração Geral

cpRrrpÃo N" gLzl2o22

------Catarina Isabel Sousa Pereira, Chefe de Divisáo da Administração Geral,

do Departamento de Sistemas de Informaçáo e Novas Tecnologias, da Câmara

Municipal do Funchal

------CertiÍica, para fins oficiais, o teor da deliberaçáo tomada na Reunião

Ordinária da Câmara Municipa), reaTízada no dia catorze de fevereiro de dois

mi1 e dezanove, onde estavam presentes o Vice-Presidente, Miguel Sérgio

Camacho Silva Gouveia (Coligação Confiança), estando presentes os

Vereadores: Rubina Maria Branco Leal Vargas (PPD/PSD), Jorge Miguel do Vale

Fernandes (PPD/PSD), Idalina Perestrelo Luís (Coligação ConÍiança), Joana

Carolina Oliveira da Silva (PPD/PSD), Maria Madalena Caetano Sacramento

Nunes (Coligação ConÍiança), Ana Cristina Monteiro dos Santos (CDS/PP),

Bruno Ferreira Martins (Coligação ConÍiança) Elias Rodrigues Homem de

Gouveia (PPD/PSD) e João Pedro Mendonça Vieira (Coligação Confiança).-------

---Presente, ainda, Manuel Trindade Gouveia da Silva, da ConÍiança, que nos

termos e ao abrigo do disposto nos artigos 78" e 79" da Lei número 169 /99, de

18 de setembro, alterada pela Lei número 5-Al2OO2, de I I de janeiro, preenche

a vaga ocorrida nesta reuniáo pela ausência do Presidente da Câmar

"2 - ESTRATÉeIA LOCAL DE HABTTAÇÃO:------

Aoroaaçdo da Estratégia Local de Ho;bito:ção para o Municíoio do

Funchal: - A Câmara deliberou , por maioria, com a abstenção do PSD e

CDS/PP, em presença do respeüvo processo, aprovaÍ a proposta de deliberação,

subscrita pela Vereadora da ConÍiança, Madalena Nunes, e submeter à
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Assembleia Municipal: ---------

---"Considerando que: a) E função do estado assegurar a concretização do

direito, constituciona-lmente consagrado, de todos os cidadãos a uma habitação

adequada para si e para a sua família, através da adoçáo de um conjunto de

politicas e medidas destinadas a promover o acesso à habitaçáo própria ou

arrendada; b) A Nova Geração de Politicas de Habitação (NGPH), aprovada pela

Resoluçáo de Conselho de Ministros no. 5O-A|2OI8, de 2 de maio, visa

acomodar a população que por situações de grave carência e vulnerabilidades

diversas, necessitam que lhes seja assegurado o acesso a uma habitação

adequada; c) Foi aprovado pelo Decreto-Lei n".3712008, de 4 de junho, o "7o

Díreito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitaçao", que consiste num programa

de apoio publico à promoçáo de soluções de habitação para as pessoas que

vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade

Íinanceira paÍa suportar o custo de acesso a uma habitação adequada; d) E

importante que sejam criadas condiçoes para que os custos com uma habitação

adequada e permernente sejam comportáveis para os orçamentos familiares,

assegurando um princípio da acessibilidade habitacional que se coadune com

os princípios do planeamento estratégico local, da integraçáo social, da

estabilidade, da cooperação, da participação, da equidade, da perequação, da

reabilitação do ediÍicado e das acessibilidades, do incentivo ao arrendamento e

da sustentabilidade ambiental. e) As Estratégias Locais de Habitação são

instrumentais na concretízação dos princípios orientadores da Nova Geraçáo de

Politicas de Habitação e atendem às especiÍicidades do território. f) Na execução

do "Í" Direito - Programa de Apoio ao Acesso à. Habítação", é reservado aos

Municípios um papel fundamental no âmbito da estratégia e gestão locais,
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cabendo aos mesmos"agregar, aualiar e gerir todos os pedidos de apoio ao abrigo

do 7" Direito que lhes sejam submetido.s em consondncia com a estratégia por ele

definida para as soluções habítacionais qte pretende uer desenuoluidas no seu

território, promouendo as ações necessdrias para asseryrar a uniuersalídade, a

coerência e a eqttidade no acesso a essas soluções por parte das pessoas e

agregados que uiuem em condiçoes indignas e em situaçãn de carência

financeira"; g) Compete ainda aos Municípios, nos termos do artigo 30" do

Decreto-Lein" 37 /2O18, de 4 de junho, deÍinirem a sua própria estratégia local

em matéria de habitação, onde enquadrem todos os apoios Íinanceiros a

conceder nos seus territórios e as soluçoes habitacionais que pretendem ver

desenvolvidas; h) Para as diversas soluções habitacionais do "7" Díreíto -
Programa de Apoio ao Ácesso d Habitação" é assegurado Íinanciamento, quer no

âmbito do apoio ao arrendamento, quer no âmbito de políticas de investimento,

que váo de comparticipações até empréstimos. Tenho a honra de propor que a

Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 30." do Decreto-Lei

n" 37 l2OO8, de 4 de junho e do estatuido na alínea i) do n". 1, do artigo 23." e

da alínea h), do ro. 1, do artigo 25 ., da Lei n." 75 /20 13, de 12 de setembro, na

sua redação atual, aprov€Ìr e submeter à apreciação e decisão da Assembleia

Municipal a Estratégia Local de Habitação para o Município do Funchal, em

anexo à presente deliberação, condição essencial para a implementação do "7"

Direito - Programa de Apoio ao Acesso d Habitaçdo", coÍ'rforme decorre do artigo

2"., da Portaria n." 23O12018, de 17 de agosto"

--- - Intervindo sobre esta questão, a Vereadora Madalena Nunes, da ConÍiança,

realçou que "este documento é estruturante e baJízador para o Íinanciamento e

implementação das medidas na área de atuação do Funchal. O Governo da
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Republica criou o instrumento " 1" Direito", de forma a permitir o Íinanciamento,

quer no âLrnbito do apoio ao arrendamento, quer no âmbito de políticas de

investimento, que vão de comparticipações até empréstimos, já que o problema

da habitação é considerado ainda um problema grave em Portugal, cabendo aos

Municípios um papel fundamental no âmbito da estratégra e gestão local. A

estratégia foi delineada com base num diagnósüco feito pela

SocioHabitaFunchal na área da habitaçáo, usando os instrumentos ao dispor,

sendo um deles e fundamental a lista de espera. Neste momento, existem 3700

agregados em lista de espera, tendo esta lista aumentado ligeiramente devid.o

ao regresso de alguns portugueses da Venezuela e esse diagnóstico contempla

dados preocup€rntes, nomeadamente no que diz respeito ao rendimento per

capita e às condições de habitabilidade das habitações atuais. Estas são

situações preocupantes e quando este Executivo iniciou as suas funções tomou

algumas medidas, desde logo, a criaçáo do regulamento de atribuição de

habitação social com critérios deÍinidos, porque as pessoas diziam que as casas

eraÍn atribuídas sem critérios. Outra medida implementada foi a criação do

Subsidio Municipal ao Arrendamento devido à nossa conscienciaJizaçâo de que

as pessoas náo tinham possibilidade de assumir os valores das rendas, que na

altura já eram elevados e que complementa outros já existentes e geridos pela

Segurança Social e pelo IHM. Outra medida criada foi a criação de um Programa

de Reabilitação, o PRESERVA, ajudando as pessoas na criaçáo de melhores

condições de habitabilidade das suas casas, através de um regulamento com

critérios deÍinidos. Também foi criado o Programa "Amianto ZeÍo", já em fase

final e falado na semana passada relacionado com os próprios Bairros da

SocioHabitaFunchal. A nossa preocupação aquando da elaboração desta
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estratégia foi construir um documento que prevê medidas na área da habitaçáo,

que vão desde a nova construção à reabilitaçáo, estando previsto o

arrendamento e o subarrendamento, as questões das micro centralidades,

questões relacionadas com o desenvolvimento comunitário e inclusáo social,

assim como as questões relacionadas com a aquisição de terrenos para posterior

construção de habitação em sequência da criação das zonas de risco, tendo este

documento sido cruzado com várias áreas, nomeadamente ao nÍvel do

urbanismo e do novo PDM e surge de um trabalho transversal entre o

Departamento de Ordenamento do Território, do Departamento de Educação e

Qualidade de Vida, do Departamento de Economia e Cultura e da

SocioHabitaFunchal e que estão agora vertidos nesta Estratégia. Foi criado este

documento, que se pretende ser aberto e amplo e que permite a inclusáo de

diferentes parceiros quer sejam públicos quer sejam provados porque,

infelizmente, o problema da habitação não se pode resolver apenas com a açáo

da Câmara Municipal do Funchal de forma a que no futuro se consiga minorar

esta questão"

--- - Em relação a este assunto, a Vereadora Rubina Leal, do PSD, drsse ser

positivo e interessante criar um documento com este âmbito e com uma

estratégia ao nível da habitação. Acerca do diagnósüco, questionou se poderiam

ter acesso ao mesmo, ao que a Vereadora Madalena Nunes, da Confiança,

informou que o referido diagnóstico tinha sido enviado para as Juntas de

Freguesia. Lamentou e pediu desculpas por não ter sido remetido aos

Vereadores, acrescentando que faria. Referiu ainda que "o resultado desta

estratégia resultou a auscultação às Juntas de Freguesia sobre as suas
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--- - Retomando a palavra, a Vereadora Rubina Leal, do PSD, disse ter

conhecimento dos estudos anteriores. Referiu que "seria interessante ter

conhecimento deste diagnóstico com a caraterização atual, sendo importante

haver uma estratégia a este nível. Quero frisar que este documento permite que

se veja o que as vereações do PSD fizeram nesta matéria, desde os Complexos

Habitacionais, às habitações a equipamentos sociais"

---Continuando, fez :urn esclarecimento sobre o facto da Vereadora Madalena

Nunes, ter dito que "...as pessoas diziam que as casas eram atribuídas sem

critérios", referiu não corresponder à verdade e não aceitando este comentário

já que "os fogos construídos, a maior parte deles através de protocolos com o

IHRU, e que obedeciam a regras rigorosas, entre as quais a idenüficaçáo dos

candidatos. Não havia um regulamento, é verdade, mas existiam critérios e

eram dadas pontuações aos processos conforme as prioridades, sendo que todas

as atribuições de habitações eram submeüdas a reunião de Câmara"

--- - Intervindo, novamente, a Vereadora Madalena Nunes, da Confiança,

esclareceu que "as pessoas tinham a perceção que as casas eram atribuídas

sem critérios e a forma como são percecionadas as coisas por vezes é diferente

de como são feitas. Foi a própria SocioHabitaFunchal que alertou para a

necessidade da criação de um regulamento para evitar este tipo de perceção por

parte das pessoas de que as casas er€Ìm atribuídas sem critérios. Quando se faz

política, náo se pode esquecer o trabalho que está feito para trás e esta

estratégia é para a próxima década e para outras pessoas que qui estarão a

prestar o seu melhor no serviço público, sendo a questão fulcral que 45 anos

depois do 25 de abril o problema da habitação continua a não estar resolvido e

continuamos a trabalhar no sentido de resolver".---------
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--- - Usando da palavra, a Vereadora Joana Silva, do PSD, e antecedendo a sua

intervenção sobre este assunto, endereçou ao Vereador João Pedro Vieira, um

pedido de desculpas pelas considerações pessoais que efetuara na ultima

reunião.--

---Continuando questionou o número de fogos construídos pelo presente

Executivo, ao que a Vereadora Madalena Nunes, da ConÍiança, informou que,

ao abrigo do Programa "Amianto ZeÍo", eram cerca de setenta novos fogos,

faltando concluir trinta, cuja construção estava a iniciar-se.----------

---Retomando a palavra, a Vereadora Joana Silva, do PSD, e relativamente ao

Subsídio Municipal de Arrendamento, questionou se seria alvo de alguma

mudança face ao presente diagnóstico e pelo facto de as rendas estarem a

aumentar, ao que a Vereadora Madalena Nunes, da Confiança, respondeu que

"quando foi elaborado o regulamento, foi feito com base nos valores de mercado

à data, e, neste momento, está a ser equacionada a alteração dos valores a

apoiar, sendo que estes apoios já representam um grande encargo para o

Orçamento"

---Prosseguindo a Vereadora Joana Silva, e sobre a construção em terrenos

municipais, previsto nesta estratégia, disse que'Já que no ano passado, o PSD

apresentou uma proposta neste senüdo, tendo sido rejeitada e considerada

demagógica. Questiono, a este propósito, o que mudou e qual arazâo de ter sido

agora incluída nesta estratégia"

--- - Em resposta, a Vereadora Madalena Nunes, da Confiança, referiu: "Na

estratégia ê utilizar, nomeadamente na zonadaNazaté, onde existe um terreno

que a Câmara poderá construir habitação, em parceria ou não com privados,

mais direcionado à população de classe média. Quero referir, a este propósito,
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que foi elaborado um levantamento das construções em zonas de risco e cujos

agregados terão que ser retirados com a consequente demolição dessas

construções e realojando as pessoas em terrenos da cidade, onde poderão ser

construídas novas construções"

--- - Intervindo, o Vereador Bruno Martins, da Confiança, acrescentou que para

além da questão das novas habitações e das renovações dos Bairros Sociais,

existem também os projetos de reabilitação para habitaçáo jovem no centro da

cidade, como alternativa às zonas de risco

---Retomando a palavra, a Vereadora Joana Silva, do PSD, referiu que na parte

do desenvolvimento comunitário, é referido o Programa "Câmara à Porta",

questionando se o mesmo ainda estaria ativo, ao que a Vereadora Madalena

Nunes, da Confiança, esclareceu que, de momento, não estava ativo, mas foi

incluído uma vez que está a ser estudada a sua reativação com outra

operacionalidade

---Seguidamente, a Vereadora Joana Silva, do PSD, e a propósito das

considerações feitas sobre o PRESERVA, referiu: "Essas pequenas obras de

reparação são as que a ASA fazia e fazía-o bem mas que não têm tido qualquer

apoio".----

---Por último, esta mesma Vereadora, colocou a questáo relacionada com as

várias habitaçoes que ainda estavam por reabilitar desde os ultimos incêndios.-

--- - A Vereadora Madalena Nunes, da ConÍiança, informou que existem casas

em zonas de risco e que por essa razão não poderão ser reabilitadas e terá que

ser encontradas soluções para estes casos.-----

--- - Intervindo, o Vereador João Pedro Vieira, da ConÍïança, sobre a questão

dos incêndios e na sequência de declarações proferidas, na altura, pela
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responsável do IHM, de que haveriam duvidas se os processos por parte da

Câmara estariam concluídos ou não, informou que todos os processos passíveis

de licenciamento foram concluídos pela Autarquia

---Intervindo novamente, a Vereadora Madalena Nunes, da ConÍïança, disse

exisür uma grande diferença entre o PRESERVA e a ASA. "Tudo terá a ver com

questões de legalidade, ou seja, através do PRESERVA não é possível apoiar

reabilitações de casas que estão ilegais. Ajudamos primeiro através do GTZA,

na elaboração do projeto delegaJização, e só depois é aprovada a ajuda através

do PRESERVA", frisou

--- - Tomando a palavra, a Vereadora Joana Silva, do PSD, disse compreender,

mas quando existia uma lista de espera tão grande para habitação, este apoio

poderia fazer a diferença a Íïm de criar melhores condições de habitabilidade.

Ainda sobre os incêndios, questionou quantos projetos foram elaborados.-------

--- - Em resposta, o Vereador Joáo Pedro Vieira, da Confiança, informou que

"no total, e na altura, foram acompanhados 35 processos que incluiram 22

projetos de arquitetura e especialidades, podendo, no entanto, os dados não

estarem atualizados e ser um número superior"

--- - Intervindo, o Vereador Elias Gouveia, referiu que nesta estratégia estava

vertida a intenção da Câmara adquirir prédios no centro da cidade,

questionando a forma como seria feita essa aquisiçáo, relembrando que o PSD

já apresentara uma proposta no sentido da criação de uma sociedade de

reabilitação urbana que seria mais vantajosa para a Câmara e que poderia ser

feita através da SocioHabitaFunchal mas que foi rejeitada, parecendo agora, em

sua opinião, existir uma convergência nesse sentido.---

--- - Usando nov€Ìmente da palavra, a Vereadora Madalena Nunes, da Confiança,
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esclareceu: "Vão ser usadas as verbas e financiamento do "Primeiro Direito"

para a área da reabilitação que apoia com 30%o a aquisição a fundo perdido e

com 4OVo a própria reabilitação e outros financiamentos disponíveis"

--- - Intervindo o Vice-Presidente, Miguel Gouveia, por suavez,referíu: "Estamos

a falar de uma estratégia que tem uma vigência de 10 anos e é condição para

aceder às linhas de Íinanciamento do IFFRU. Outra questão é a da sociedade de

reabilitação urbana, embora sendo um expediente interessante para proceder à

reabilitação nos centros urbanos, vimos que, aquando da deÍinição da ORU, foi

opçáo este instrumento porque para este espaço de reabilitação náo se poderia

efetuar uma sociedade de reabilitação nos termos propostos, no entanto, no que

diz respeito aos fundos imobiliáLrios, com outros instrumentos Íinanceiros,

existe sempre essa possibilidade".

-- - A Vereadora Ana Cristina Santos, do CDS/PP, intervindo e relativamente a

este documento estratégico, referiu. "É de louvar esta estratégia, principalmente

em virtude da falta de habitação para arrendamento, quer para os jovens que

desejam iniciar uma nova vida, quer para os que revelam mais carências

económicas, é preciso apresentar soluções com rendas acessiveis e a preços

razoáveis. Quero relembrar que, há dois anos, o CDS/PP apresentou uma

proposta para criação de um regulamento municipal para a reconversáo

urbanística das â'reas urbanas de génese ilegal tendo ainda referido que nesta

estratégia não está incluido o apoio privado, que deveria ser contemplado".-----

- Intervindo o Vice-Presidente, Miguel Gouveia, referiu: "Esta é uma

estratégia publica e ao nível do investimento privado, já existe um conjunto de

beneÍïcios Íiscais mas naquilo que se intercepta a estratégia publica de

habitação com o investimento privado terá que estar plasmado".----------
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--- - O Vereador Bruno Martins, da ConÍiança, referiu que no último ano já

foram aprovados cerca de cem projetos de reabilitação no âmbito do IFFRU e

estas operações urbanas são catalisadoras de investimento.----

---Intervindo novamente a Vereadora Ana Cristina Santos, do CDS/PP,

questionou o âmbito das candidaturas ao Programa "Primeiro Direito", ao que

a Vereadora Madalena Nunes, da Confiança, informou que a reabilitação urbana

estava mais vocacionada para as áreas do centro da cidade mas qualquer

privado poderia concorrer diretamente ao Programa desde que esteja prevista a

área de reabilitação na estratégia sendo ainda que os beneficios poderão ser

maiores na reabilitação do que propriamente para construções novas.----

------Declaração de Voto do PSD: Os Vereadores do PSD justiÍicaÍam o sentido

de voto e irão remeter uma posiçáo Íinal para a Assembleia Municipal".----------

----Para constar e devidos efeitos se passou a presente cerüdáo, gue por mim

vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Município

---Divisão de Administração Geral, do Departamento de Sistemas de Informação

e Novas Tecnologias da Câmara Municipal do Funchal, aos onze dias do mês de

julho de dois mil e vinte e dois

A Chefe de Divisão

(Catarina Isabel Sousa Pereira)

1.L
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---José Luís Nunes, Presidente da Assembleia Municipal do Funchal

--Certifica, para fins oficiais, que na Reunião de seis de março de dois mil e dezanove,

continuação da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do Funchal realizada no dia vinte

e seis de fevereiro de dois mile dezanove, estavam presentes os seguintes grupos municipais:

---GMC - Grupo Municipal Confiança, constituído por dezanove membros - Antonio José

Gouveia Gomes (PS), Duarte Luís F. Caldeira Ferreira (PS), Egídio Paulo Caires Fernandes

(BE) em substituição de lgor Andrade (BE), Gonçalo Gomes de Sousa Aguiar (PS), Guido

Marcelino Mendonça Gomes (PS), João lnácio da Silva Abreu (PS) em substituição de Marta

Luísa de Freitas (PS), João Meneses da Costa (BE) em substituição de Cristiana Martins de

Sousa (BE), José Gabriel Pereira Oliveira (PS), José Juvenal Nunes Rodrigues (PS) em

substituição de Micaela Gomes Camacho (PS), José Manuel Domingos Sebastião (PS) em

substituição de Catarina Sofia de Caré Ferreira (PS), José Rodolfo de Sousa Alves (PDR) em

substituição de Rubina Vanessa da Silva Rebelo (PDR), Maria Elisa Rosa Albergaria Seixas

(PS), Miguel Alexandre Palma Costa (NC), Nicodemo Balona Gouveia Câmara (P), Paulo

Bruno Rodrigues N. Ferreira (PS), Rodrigo Nuno Pontes de Gouveia Trancoso (BE), Rubina

Andreia Silva Abreu (PS) em substituição de Teresa Alexandra Freitas Ramalho, Sérgio

Juvenal de Jesus Abreu (PS) e Sílvia Cristina Sousa Silva (PS)

---Grupo Municipal do GDS-PP, constituído por três membros - Carla Patrícia Aleixo

Baptista de Freitas, Gonçalo Nuno Pimenta Camacho e lsabel Cristina Pereira da Costa

Rodrigues em substituição de Pedro Manuel Nobrega dos Santos Freitas Araújo.

---PCP/PEV-CDU - Edgar Freitas Gomes Silva substituído por Herlanda Maria Gouveia

Amado

--Grupo Municipal do PPD/PSD, constituído por dezassete membros - Alexandre Miguel

Carvalho da Silva, Ana Patrícia Correia Brazão de Castro, Bruno Miguel Barroso Moura Melim,

Bruno Miguel Velosa de Freitas Pimenta Macedo, Carlos André Camacho Alves, Fábio Dinarte

Fernandes Costa Bastos em substituição de Ana LuÍsa Mota Sousa e Freitas, Helena Maria

Pereira Leal em substituição de Maria Teresa Duarte de Jesus Gonçalves do Nascimento,

João Paulo Pereira Marques, José Agostinho de Freitas Baptista em substituição de Maria
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ldalina Fernandes Silva , José António Freitas Rodrigues, José Jorge Andrade Camacho em

substituição Pedro José Jardim Gomes, Luís Miguel Moura de Sousa, Mário Filipe Soares

Rodrigues, Raquel João Martins da Silva, Rui Alberto Garanito Santos, Rui Carlos Martins

Tem-Tem e Vera Joana Vasconcelos Gonçalves Duarte Soares Coelho.

---PTP - Raquel da Conceição Vieira Coelho

--lndependente - Roberto Paulo Ferreira Vieira.

---JPP - Orlando Manuel Henriques Fernandes.

---Que aprovaram por maioria a Estratégia Local de Habitação para o Município do

Funchal, ao abrigo do disposto na al. h) do no 1 do aÉ.o 25" da Lei 7512013, de 12109,

vinte e três votos a favor sendo dezoito votos do GMC, três votos do CDS-PP, um voto do

PCP/PEV-CDU, um voto do JPP, dois votos contra sendo um voto do PTP, um voto da

Coligação Nova Mudança (MPT) e quinze abstenções do PPD/PSD.-----------

---Para constar e devidos efeitos se passou a presente certidão que, por mim vai ser assinada

e autenticada com o selo branco em uso nesta Assembleia

--Assembleia Municipal do Funchal, quinze de julho de dois mil e vinte e dois.

O Presidente da Assembleia

-Z-'t--^, %*
José Luís Nunes
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HOMOLOGADO POR

SUA

Secretário de Estado das rquias Locais

suR excelÊructR

Secretária de Estado da Habitação

Jorge Marina Gonçalves

ACORDO DE COLABORAçÃO

1-. No quadro da Nova Geração de Políticas de Habitação, aprovada pela Resolução do Conselho de

Ministros n.s 50-A/2018, de 2 de maio, o Decreto-Lei n.e 37120L8, de 4 de junho, criou um novo

programa de apoio público, o 1.q Direito-Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, para

promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais

indignas e que não têm capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação

adequada;

2. O referido Decreto-Lei n.s 37 /2018 define um conjunto de princípios que devem ser observados

na execução do l.e Direito, entre os quais o princípio da acessibilidade habitacional, segundo o

qual as pessoas têm direito a que sejam criadas condições para que os custos com o acesso a

uma habitação adequada e permanente sejam comportáveis pelo seu orçamento;

3. Em alinhamento com esses princípios e com o diagnóstico global atualizado das carências

habitacionais identificadas no seu território, cada município deve definir a sua estratégia local

em matéria de habitação, priorizando as soluções habitacionais que, em conformidade,
pretende ver desenvolvidas ao abrígo do 1.e Direito, no quadro das opções por ele definidas
para o desenvolvimento do seu território;

4. Em 26 de março de 2019, o Município do Funchal aprovou e, posteriormente, remeteu ao

lnstituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 1.P., a sua Estratégia Localde Habitação, na qual

estão sinalizadas as situações de carência habitacional existentes no seu território e definidas as

soluções habitacionais nas quais se devem enquadrar todos os pedidos de apoio ao abrigo 1.e

Direito;

5. O Município do Funchal solicitou ademais a celebração do presente Acordo de Colaboração, no

qual se identificam as soluções habitacionais que se propõe promover, direta e ou

indiretamente, com financiamento ao abrigo do 1.e Direito, a programação da sua execução e a

estimativa dos correspondentes montantes globais de investimento e de financiamento;
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ENTRE:

o |NST|TUTO DA HABTTAçÃO E DA REAB|L|TAçÃO URBANA, 1.P., instituto público dotado de

autonomia administrativa e financeira e património próprio, com sede na Avenida Columbano

Bordalo Pinheiro, n.e 5, em Lisboa, pessoa coletiva número 501 460 888, com o correio eletróníco

ihru@Íhru.pt, de ora em diante designado por IHRU, 1.P., representado por Luís MarÍa Vieira Pereira

Roxo Gonçalves, que outorga na qualidade de Vogal do Conselho Diretivo, ao abrigo do disposto na

alínea a) no n.e 9 da Deliberação n.e 5O8|2OI9, na redação que lhe foi dada pela Deliberação n.e

1I43/2O!9, publicadas no Diário da República , 2.? série, respetivamente, a de 6 de maio de 2019 e

a 29 de outubro de 2L09;

E

O MUNICíPIO DE FUNCHAL, com sede na Praça do Município, pessoa coletiva número sLL277 315,

com o correio eletrónico cmf@cm-funchal.pt, de ora em diante designado por Município,

representado por Miguel Silva Gouveia, que outorga na qualidade de Presidente da Câmara

Municipal do Funchal, ao abrigo do disposto ao abrigo do disposto na alínea f) do n.s 2 do artigo

35.s da Lein.e 75/2013, na sua redação atual;

É celebrado e reduzido a escrito, ao abrigo do disposto nos artigos 65.e a 69.e do Decreto-Lei n.e

37/20L8, de 4 de junho, na sua atual redação, e no artigo 1"7.e do Decreto-Lei n.s 384/87, de 24 de

dezembro, o presente Acordo de Colaboração, de natureza programática, adiante designado por

Acordo, a executar de forma faseada, que se rege pelo referido diploma legal, pela Portaria n.e

23O/2O78, de 17 de agosto, e pelas seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira
(objeto)

O presente Acordo define a programação estratégica das soluções habitacionais a apoiar ao abrigo

do programa 1.s Direito para 2O2 (duzentos e dois) agregados, correspondentes a 83L (oitocentos e

trinta e uma) pessoas, que vivem em condições habítacionais indignas no Município.

Cláusula Segunda

{Modalidades de soluções habitacionais)

O Município, em função das necessidades habitacionais das pessoas e dos agregados referidos na

cláusula anterior, vai promover as seguintes soluções habitacionais:

. Construção de prédios ou empreendimentos habitacíonais;

' Aquisição de frações ou de prédios degradados e subsequente reabilitação dos mesmos.

Cláusula Terceira
(Valores do investimento e do financiamento)

1. O valor total do investimento necessário ao cumprimento dos objetivos indicados na Cláusula

Primeira é estimado em 28.230.797,23 € (vinte e oito milhões duzentos e trinta mil setecentos e

noventa e sete euros e vinte e três cêntimos), de acordo com a programação financeira

constante do Anexo I do presente Acordo, que dele constitui parte integrante.
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2. Do valor indicado no número anterior, o lHRU,l.P,, prevê disponibilizar um financiamento que se

estima no valor máximo de 24.617 .845,L0 € {vinte e quatro milhões seiscentos e dezassete mil

oitocentos e quarenta e cinco euros e dez cêntimos), sendo 9.682.373,14 € (nove milhões

seiscentos e oitenta e dois mil trezentos e setenta e três euros e catorze cêntimos), concedidos

sob a forma de comparticipações financeiras não reembolsáveis e L4.935.47L,96 € (catorze

milhões novecentos e trinta e cinco mil quatrocentos e setenta e um euros e noventa e seis

cêntimos), a título de empréstimo bonificado, nos termos constantes do Anexo I do presente

Acordo.

Cláusula Quarta
(Condições e limites dos financiamentos)

1. Os financiamentos a conceder pelo IHRU, l.P. referidos na cláusula anterior, independentemente

da sua modalidade, são concretizados, relativamente a cada solução habitacional a promover,

através da celebração de contratos de comparticipação e de empréstimo.

2. Os contratos referidos no número anterior estão sujeitos às condições e limites máximos

estabelecidos, de acordo com o respetivo objeto, no Decreto-Lei n.e 37 /2018, de 4 de junho.

3. A celebração dos contratos de comparticipação está condicionada à existência da necessária

dotação orçamental, em conformidade com o disposto no artigo 70.s do Decreto-Lei n.s

37/2Ot8, de 4 de junho e do n.e 4 do artigo 14.e da Portaria n.e 230/20!8, de 17 de agosto,

cabendo ao IHRU avaliar a oportunidade da respetiva concessão em função das suas

disponibilidades financeiras e orçamentais.

Cláusula Quinta
(Duração)

Este Acordo tem a duração máxima de 4 (quatro) anos a contar da data da sua celebração, sob

pena de caducidade, sem prejuízo da conclusão das soluções habitacionais cujos contratos de

comparticipação já tenham sido celebrados quando aquela for atingida.

Cláusula Sexta
(Relatórios)

L, O Município, decorrido o prazo de 1 ano a contar da data da celebração do presente Acordo e

em cada ano subsequente, até ser atingido o prazo da cláusula anterior, remete ao IHRU, l.P. um

relatório sobre a sua execução e, se for o caso, uma proposta fundamentada de atualização do

mesmo face a alterações que se tenham verificado, designadamente ao nível do universo das

pessoas e dos agregados abrangidos pelas soluções habitacionaís objeto do presente Acordo.

2. O último dos relatórios referidos no número anteríor, que precede o termo do prazo do presente

Acordo, deve prever as atualizações necessárias à efetiva conclusão das soluções habitacionais

melhor identificadas na cláusula Segunda, dentro do prazo referido na cláusula Quinta.

Cláusula Setima

{Alterações}

As alterações que determinem um acréscimo do montante global do financíamento previsto no n.e

2 da cláusula Terceira devem constar de aditamento ao presente Acordo, que carece de

homologação do membro do Governo responsável pelas áreas das autarquias locais e da habitação.

Página 3 of 5



I
s
.\
:ì

'.:.^

s -s

: -.: ìUI ProgÍamô de Apolo
ao Acesso à Habitação

Cláusula Oitava
(lnterpretaçãoI

Qualquer dúvida ou lacuna relativa ao presente Acordo é resolvida por troca de informação entre os

ora Outorgantes, preferencialmente por via eletrónica.

Cláusula Nona
(tegislação Aplicável)

O presente Acordo rege-se pelo disposto no Decreto-Lei n.e 37/2018, de 4 de junho, na sua atual

redação, e na Portaria n.e 23O/2O18, de L7 de agosto.

Cláusula Décima
(Proteção de Dados Pessoais)

Os outorgantes no desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas com a execução do

presente contrato, que envolvam o tratamento de dados pessoais, observam o disposto no

Regulamento (EUl2076/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril (Regulamento

Geralde Proteção de Dados) e demais legislação aplicável.

FEITO EM DUPLICADO, AOS DOZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE

O INSTITUTO HABI ILITAçÃO URBANA, I.P

O MUNICíPIO DO FUNCHAL
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ANEXO I

PRo6RÁMAçÃo fINANCIIRA

soruçÕEs HABlrAcroilArs

Derlgnação Tlpo dê iolüção

| 
"",*,,, 

I

fase 2021 2022 2023 2024 Ìotal

500 000,@ € 3 500 000,00 € 1 772 601,81 € 577260t,At€Penhô de Françã

Constíução de prédios o!
empÍe€ndimenlos

hâblteclonâls - en-9 29.! bì
51 2

Quhtã das fíeiraJ
Conskução dê prédlo! ou

empreendlmentos
hãbítâdônãi! -âd! 29 Ibl

71 2 500 000,00 € 4 500000,00€ 5 289 43130 € lo 289 435,30 €

Ponte

Consrução de pÍédl6 ou
ompíeondim€ntos zr 2 100 000,00 € 2 000 000,00 € I 869 928,12€ 3 959928,12 €

Nãtaré

Coostrução de pÌédlos ou

€mpa€endÍmento3

hàbilaclooair - aÍL9 29,9 b)
I 50000q00 € 3 000 0oo,0o € 1 298832,00€ 4 798 832,00€

5 ediílclos @nt,ô Funahal

Aqulilção e rêabilitação de

frações ou prédlor pôrâ

destihara habitação- ãn.t
29.e bÌ

24 1 I 0o0 ooo,oo € 2 000 000,00 € 400000,@ € 3 400 000,00 €

rôÌÂL Ã2 2 1 S00 ôoô.0ô € 6100 m0.00 € 11 698 832.00 f 8 931 965.23 € 28 230 791 23 e

Compa.iklpatão IHRU

EmgÍé5tlmo bonlílcado
FOI{ÍES OÊ FINANCIAMENTO

Autoítr ar clamento

O!trõ

44642,57 e 2 00o 94t,t6 € 4 093 093,39 € 3 r4t 936,02 € 9 682 373,14 €

67 I 242,02 € 3 O24 428,01 € 6 142929,25 € 4 896832,68 € 14 93s471,96 €

382 315,41 € 1 074 630,82 € I 262 809,36€ 893 19ô52 € 3 612 952,12 €
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Divisão de Administração Geral

cuntrpÃo N" glg/2o22

------Catarina Isabel Sousa Pereira, Chefe de Divisão da Administração Geral,

do Departamento de Sistemas de Informação e Novas Tecnologias, da Câmara

Municipal do Funchal.---------

------CertiÍica, para Íins oficiais, o teor da deliberação tomada na Reunião

Ordinária da Câmara Municipa), rea)izada no dia dezasseis de dezembro de dois

mil e vinte um, onde estavam presentes o Senhor Presidente, Pedro Miguel

Amaro de Bettencourt Calado (Coligação Funchal Sempre à Frente), a Senhora

Vice-Presidente, Maria Cristina Andrade Pedra Costa (Coligação funchal sempre

à Frente), e os Senhores Vereadores: Miguel Sérgio Camacho Silva Gouveia

(Coligaçáo Confiança), Cláudia Sofia Frazâo Dias Ferreira (Coligaçáo Confiança),

Bruno Miguel Camacho Pereira (Coligação Funchal Sempre à Frente), Ruben

Dinarte Silva Abreu (Coligação ConÍiança), Margarida Maria Ferreira Diogo Dias

Pocinho (Coligaçáo Funchal Sempre à Frente), João José Nascimento Rodrigues

(Coligação Funchal Sempre à Frente), Vitor Hugo Rodrigues de Jesus (Coligação

ConÍiança) e Nádia Micaela Gomes Coelho (Coligação Funchal Sempre à

Frente)

---Presente ainda, o Senhor Álvaro José Caldeira Noite, eue substitui, nos

termos e ao abrigo do disposto nos artigos 78" e 79" , da Lei número 169 /99, de

18 de setembro, alterada pela Lei número 5-A/2OO2, de 11 de janeiro, a Senhora

Vereadora Micaela Gomes Camacho, da Coligação ConÍiança.---------

" 7 - ORçAIuIEj|Jr]nO E GRANDDS OPçÕES DO PT.ANO PARA 2O22: - O Senhor

Presidente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, procedeu à

apresentação dos documentos mencionados em título.-

L
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- Grandes Opções d,o Plano para 2O22: - Colocado à votação, a Câmara

deliberou, por unanimidade, aprovar as Grandes Opções do Plano para dois

mil e vinte e dois no valor de € 48.266.986 (quarenta e oito milhões, duzentos

e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis euros), repartido por Plano

Plurianual de Investimentos € 31.958.295 (trinta e um milhoes, novecentos e

cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco euros), representando 660/o do

total das Grandes Opções do Plano e Plano das Atividades Municipal €

16.308.691 (dezasseis milhões, trezentos e oito mil, seiscentos e noventae um

euros), representado 34o/o do total das Grandes Opções do Plano, e ainda

submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc), do número um do

artigo trinta e três, e alínea a), do número um do artigo vinte cinco, do Regime

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei número setenta e cinco/dois

mJIe treze, de doze de setembro e do disposto no número um do artigo quarenta

e cinco, da Lei número setenta e três/dois mil e treze, de três de setembro. (O

documento Íica, por fotocópia, arquivado em pasta própria)

------Relativamente a este tema, o Senhor Vereador Miguel Silva Gouveia, da

Coligaçáo ConÍiança, referiu ter constatado que as grandes obras continuam

preüstas, no entanto, referiu estar preocupado com o pouco investimento na

Capital Europeia da Cultura, que parece ser manifestamente baixo para o

desenvolvimento do projeto, ao que o Senhor Presidente da Câmara, Pedro

Calado, referiu que a candidatura foi já apresentada, sem ter merecido qualquer

alteração por parte do atual executivo camarârio, tendo sido efetuada uma

adjudicaçáo a uma empresa no valor de cem mil euros, eüe se pressupõe não

ser só païa a apresentação candidatura, mas também para o desenvolvimento

do projeto em si.-----
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------Usando agora da palavra, o Senhor Vereador Álvaro Noite, da Coligação

Confiança, questionou sobre a comparticipação do apoio ao desporto para os

jovens com menos de quinze a-nos, quantos jovens irão ser abrangidos e quais

os projetos e locais utilizados, bem como a localízação do Pavilháo Multiusos,

ao que o Senhor Presidente da Câmara, Pedro Calado, informou que as

propostas estão a ser analisadas e serão dados os apoios mediante o seu

enquadramento. Relativamente ao pavilhão multiusos, informou que ainda está

ser analisada a melhor localização para o mesmo.-

------Retomando a palavra, o Senhor Vereador Álvaro Noite, da Coligação

ConÍìança, questionou acerca do apoio relativo às creches para os Íilhos dos

jovens casais com menos de 38 anos e como será implementado este apoio, ao

que o Senhor Presidente da Câmara, Pedro Calado, informou que se trata de

um programa que está associado ao facto de se pretender atrair jovens casais a

viver no centro da cidade e que será efetuado em parceria com o Governo

Regional e com o IHM, estando a ser elaborado o seu regulamento, referindo

ainda que a base de incidência será no centro do Funchal mas, caso existam

famílias carenciadas, poderá ser extensivo a outras áreas geográÍicas da cidade.-

------Usando agora da palavra, a Senhora Vereadora Cláudia Ferreira, da

Coligação Confiança, questionou acerca do que está previsto ao nível da

Proteção Civil, nomeadamente investimentos ao nível de equipamentos e

melhoria do quartel dos Bombeiros Sapadores, bem como outros investimentos

públicos, como por exemplo no Parque Ecológico e outras obras publicas.

Também questionou o facto de determinadas despesas surgirem com fonte de

Íinanciamento "não definido".-

------Relativamente a este tema, o Senhor Vereador Bruno Pereira, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, referiu que o orçamento foi reaTízado com base em

certos pressupostos. Entretanto, surgiu uma contingência de enorme relevância
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que está relacionada com a ETAR e com a obrigatoriedade de dar seguimento a

este processo com a maior urgência, estando inclusive presente nesta reunião

a contratação de um empréstimo, para além de exisür o objetivo da celebração

de um contrato programa com o Governo Regional. O que foi feito foi assegurar

as verbas previstas por parte do município para a ETAR e, quando estas receitas

entrarem, devidamente contratualizadas, serão conhrmadas as fontes

Íinanciamento dos valores agora inscritos como "não defi.nidos", nomeadamente

para as rubricas assinaladas pela Senhora Vereadora Cláudia Ferreira.--

------Em complemento, a Senhora Vice-Presidente da Câmara, Cristina Pedra,

referiu que o processo da ETAR estava parado há meses e foi feita

imediatamente a reprogramação deste processo. Que foi hoje publicado no

JORAM a Portaria de Repartição de Encargos para a comparticipação nesta obra

por parte do Governo Regional, no valor de 3,1 milhoes de euros. Referiu ainda

que foi feito um pedido para maior dotaçáo de verbas a nível nacional

consagrado para este projeto e, em princÍpio, terá provimento. A partir do

momento em que existam os contratos formalizados, seráo imediatamente para

deÍinidos os outros valores.---

------Retomando a palavra, o Senhor Vereador Bruno Pereira, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, referiu que em novembro foi recebida uma carta a

indiciar que este processo poderia ser enviado, em breve, para o Tribunal de

Justiça da União Europeia, o que poderia signiÍicar uma multa de muitos

milhões de euros para o Estado Português, circunstância que condicionou o

orçamento à data da sua elaboração.----------

------Intervindo, o Senhor Vereador Miguel Silva Gouveia, da Coligação

Confrança, referiu que irão entrar diferentes fontes de Íinanciamento, mas
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continuará a existir um diferencial de catorze milhões na rubrica "náo deÍinido",

ao que a Senhora Vice-Presidente da Câmara, Cristina Pedra, explicou que há

um conjunto de Planos e de Desenvolvimento Sustentável para o Município, que

estão a ser trabalhados, e estes serão exequíveis se existirem Fundos

Comunitários que os sustentem, já no primeiro semestre de 2022, bem como

outros na área do ambiente, trânsito e urbanismo, entre outros, que não estão

deÍinidos porque só o poderáo ser caso existam fundos para tal

------Intervindo, o Senhor Vereador Vítor Jesus, da Coligação ConÍiança,

questionou se as rubricas relacionadas com águas e s€Ìne€Ìmento seráo sujeitas

a candidaturas, ao que a Senhora Vice-Presidente da Câmara, Cristina Pedra,

referiu que o que está previsto no Desenvolvimento Sustentável será alvo de

candidaturas, os restantes serão alvo de analise.---

------Intervindo, o Senhor Presidente da Câmara, Pedro Calado, referiu que

qualquer orçamento representa um conjunto de intenções."--------

---Para constar e devidos efeitos se passou a presente certidão, que por mim vai

ser assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Município

---Divisáo de Administração Geral, do Departamento de Sistemas de Informação

e Novas Tecnologias da Câmara Municipal do Funchal, aos onze dias do mês de

julho de dois mil e vinte e dois

A Chefe de

(Catarina Isabel Sousa Pereira)
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---José Luís Nunes, Presidente da Assembleia Municipal do Funchal

---Certifica, para fins oficiais, que na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do Funchal

realizada no dia vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte e um, estavam presentes os

seguintes grupos municipais

---Grupo Municipal Coligação Funchal Sempre à Frente, constituído por vinte e seis

membros - Alexandre Miguel Carvalho da Silva (PPD/PSD), Alexandrina Liliana Marinho

Alves (PPD/PSD), Antonio Luís Abreu Figueiroa e Silva (PPD/PSD) em substituição de Bruno

Miguel Velosa de Freitas Pimenta Macedo (PPD/PSD), Carlos Alberto Ferreira Pereira de

Abreu (PPD/PSD) em substituição de Tiago Miguel Reis Ferreira de Freitas (PPD/PSD),

Daniel Almeida Meneses (PPD/PSD), Duarte Paulo Quintal Pereira (PPD/PSD) em

substituição de Tiago Filipe Teixeira Andrade Rodrigues (PPD/PSD), Fábio Dinarte Fernandes

Costa Bastos (PPD/PSD), Fabíola Maria de Sousa Pereira (CDS-PP), Francisco llídio Rebolo

de Castro (PPD/PSD), Gonçalo Nuno Pimenta Camacho (CDS-PP), João Paulo Pereira

Marques (PPD/PSD), José Jorge Andrade Camacho (PPDIPSD) em substituição de Pedro

José Jardim Gomes (PPD/PSD), José Luís Nunes (PPD/PSD), Liana Pestana dos Reis

(PPD/PSD) em substituição de Jéssica José Ferreira Faria (PPD/PSD), Luciana Fernandes

de Sousa Gonçalves (CDS-PP) em substituição de Pedro Manuel Nóbrega dos Santos Freitas

Araújo (PPD/PSD), Luís Miguel Moura de Sousa (PPD/PSD), Luísa lsabel Henriques Gouveia

(CDS-PP), Manuel António Marques Madama de Sousa Filipe (PPD/PSD), Marco António

Nunes Dias (CDS-PP), Marco Aurélio da Mata Pereira (PPD/PSD), Marco Paulo Teixeira

Gonçalves (PPS/PSD), Maria ldalina Fernandes Silva (PPD/PSD), Raquel João Martins da

Silva (PPD/PSD), Ricardo Nuno Pestana Abreu (CDS-PP) em substituição de Carla Patrícia

Aleixo Baptista de Freitas (CDS-PP), Roberto Paulo Ferreira Vieira (lndependente) e Vera

Joana Vasconcelos Gonçalves Duarte Soares Coelho (PPD/PSD)

---Grupo Municipal do PS - Partido Socialista, é constituído por nove membros - Andreia

Drumond Caetano, Catarina lsabel Nuna Mendes em substituição de William Joel dos Santos

Figueira, Guido Marcelino Mendonça Gomes, José Gabriel Pereira de Oliveira, José Júlio de

Carvalho Gomes Curado em substituição de Sergio Juvenal de Jesus Abreu, Luísa Maria
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Soeiro Marinho Antunes Paolinelli, Manuel Pedro Calaça Vieira, Maria lsabel de Ponte Garcês

e Tânia Sofia Andrade Gonçalves Caetano em substituição de Maria Madalena Caetano

Sacramento Nunes

---BE - Bloco de Esquerda, é constituído por três membros - Egídio Paulo Caires Fernandes,

MiguelÂngelo Monteiros da Silva em substituição de Paulo Sergio Freitas Sousa e Maria José

Santos Gouveia

---PAN-Pessoas-Animais-Natureza - Joaquim José Batalha de Sousa

---PDR - PaÉido Democrático Republicano - Rubina Vanessa da Silva Rebelo substituída

por José Rodolfo de Sousa Alves

---MPT - Partido da Terra - Valter Freitas Rodrigues.

---CDU-PCP/PEV - Herlanda Maria Gouveia Amado

---CHEGA - Luís Filipe de Sá Vieira substituído por José Nelson Teixeira de Gouveia

---Que aprovaram por maioria as Opções do Plano - 2022, de acordo com o disposto na al.

a) do no 1 do art.o 25o da Lei no 7512013, de 12109, com vinte e sete votos a favor, sendo vinte

e cinco votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, um voto do PAN e um voto do CHEGA.

Mereceu ainda um voto contra da CDU e catorze abstenções, sendo nove do PS, três do BE,

uma do PDR e uma do MPT

--- Não esteve presente nesta votação o Deputado Municipal Luís Miguel Moura de Sousa, da

Coligação Funchal Sempre à Frente

---Para constar e devidos efeitos se passou a presente certidão que, por mim vai ser assinada

e autenticada com o selo branco em uso nesta Assembleia

--Assembleia Municipal do Funchal, quinze de julho de dois mil e vinte e dois

O Presidente da Assembleia

-7*r'Z--,^'4.--*
José Luís Nunes
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PRoPosTA PARA PRoGRAI/IA ESÌRÂTÉGIcO DE REABILITAçÃO URBANA .cÉNTRO HISTÓRICO DO MUNICIPIO DO FUNCHAI-

OP 06 - REVITALIZAçÁO DA RUA DAS PRETAS

TPROGMMA DE ACçÕESI

A intencão da píoposta de feúüalização qa Rul das PÍetas ê traç assênta na

^^--oonsáo da imoortância deste coniunto dê t"açados na mâlna umena oa doâoe oo tsuncnâ|.

i". ã;; , pÍocurâÍ ÍêsolveÍ os problemas anteÍiormente idenüficados ê que se considêÍaram os mais

ã"ïá"iirfi"ã" desta unidade de intervençáo, pÍoposse que a intêrvenção incida: na requalificação do

ãIoaõ puufico e a íeabilitação do conjunto habitacional circundante, caraclêÍizado gênéÍicarnenlè, por

construções em mau estado de conservaçao'

LUGAR

Derclver a identidade ao local

COMUNIDADE
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lntêrvir na iluminação e sinaléüca uÍbana

TRANSPORTES

Mdhoria das acessbilidades
Favdffer a mobilidade sustantável
Assegurâr a proximidade a seíviços básicos

ECOLOGIA

CLIMA E ENERGIA

Promovs a eficiência êneÍgéüca

RECURSOS

Asseguítr a gstão de 6iduos sólidos sólidos
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Nosso reÍerêncio
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DoÍo: N" RegisÌo/Subprocesso

Procedimenlo:

Proposto de oquisiçÕo de prédio

MoÍodq:

Ruo Sõo Pedro no 2l

I. ASSUNTO:

No ômbÍÌo do estrotégio do PDMF, forom constituídos

instrumentos ossociodos o temos estruturontes do plono, entre os

quois o ReobilitoçÕo Urbono.

Tendo em consideroçõo o "Estrotégio Locol de HobitoçÕo"
(ELH), esto prevÍsto o Reobilitoçõo poro orrendomenlo no Centro
Hisiórico do Funchol, referindo que "existem vórios prédios

degrododos no Centro do Funchol, com volor orquitetónico,
cujo reobilitoçÕo é urgente e necessório de modo o crior umo
novo dÍnômico poro implementoçÕo do funçÕo hobitocionol e
revitolizoçÕo do Centro do Cidode, controriondo o
desertificoçõo do edificodo que contribui poro o desvitolizoçÕo
do tecido económico locolossim como, poro o inseguronço.

lmporto reverier o processo por vio do ocupoçõo do Centro.
otrovés de progromos de usos como comércio, serviços e muiÌo
porticulormente, hobitoçÕo.

Nesie ômbito, o município tem sinolizodos olguns prédios

poro, otrovés do "ocordo de coloboroçÕo com o IRHU -

0o,,r-cado

Á C"LLI"(ú.X,*ç.e;O

lL0+.7!22
,+ú:-\

o?lb2

R,tl P;

\òÊ

12

DJ".^."*(y )
Nt *r(a.te ao

l"u 0 e ÂÀ,

Despocho/ de

Telef:29Ì 2l l 000 | E-moil: cmf@cmJunchol.pt I Website: www.cm-lunchol.pl



I+-N*LIffi@I
DrvtsÃo DE REABILITAçÃO

DEPffiAIENTO OE OROENAfl ENTO M ERRITÓRIO

URBANA E PROJETOS

progromo lo direito", íntervir no sentido de reobilitor e destinor,

moioritoriomente, o uso hobitocionol preferenciolmente ò

populoçÕo estudontil e ò populoçõo sénior."

Tendo em conto o ocimo descrito, é de todo o interesse o

recuperoçõo do conjunto de prédios ordidos nos incêndios de

2016 e que, oié oo momento, nõo forom objeto de quoisquer

obros de reobilitoçõo, encontrondo-se todos em ruínos.

O focto de hover perspetivos de que o entidode, titulor e

responsóvel pelo gestÕo do prédio no 23,25 e 27 do Ruo de SÕo

Pedro, que se encontro em ruinos, hó vórios onos, e que tombém

foi olvo do incêndio de 201ó, dê início o obros de reobilitoçõo

muito em breve. foz com que sejo pertinente começor por

reobilitor o prédio ò Ruo de S. Pedro no2ì. que confino o

noscente com o prédio ocimo descrito, ficondo ossim com o

frente ruo, do lodo Norte do Ruo de S. Pedro integrolmente

reobÍlitodo.

De referir que estes dois imóveis se encontrom em estodo de

ruino, o que proporciono umo série de hóbitos que poem em

risco o soúde público. ossim como constituem um foco

permonente de possíveis incêndios, numo zono centrol, que é

constituído no suo moiorio por prédios ontigos. podendo resultor

numo situoçÕo cotostrófico.

Acresce-se o focto de. estondo em ruinos, podem coir poro o

vio público, o quolquer momenio, elementos construtivos

integrodos nos fochodos, que poderôo por em risco pessoos e

bens.

Este prédio, com óreo de 460m2, dodo o suo dimensõo e

profundidode, e o focto de possuir cerco de 300 mz de oreo de

logrodouro, onteriormente destinodo o umo único hobitoçÕo,

permitiro o execuçÕo de um edifício de hobitoçõo coletivo, com

condições de conforto e solubridode, montendo umo zono de

2
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jordim, conferindo, com os espoços verdes de uso privodo,

ótimos condições oos morodores.

De referir que, o focto de dor início o obros de reobilitoçõo de

imóveis, preferenciolmenÌe os imóveis em estodo de ruinos, vem

proporcionor melhores condições gerois de solubridode e

seguronço o todo o zono envolvente, podendo olovoncor o

comercio locol e servir de motor o outros intervenções de

corocfer privodo.

À consideroçÕo superior,

\
(Morio Go de Gouveio)
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MEMORIA DESCRITIVA

Refere-se o presente memório descritivo. oo estudo opresentodo em onexo. relotivo ò

reobilìtoçÕo e requolificoçõo de um prédio Ò Ruo de SÕo Pedro n" 21, freguesio de S. Pedro,

concelho do Funchol.

Este prédio, de três povimentos, coberturo o telho, com óreo totol de 460m2 sendo o oreo de

implontoçõo de Ì 37m2 e logrodouro de 323m2 e com óreo totolde construçÕo de 411m2, ontes

destinodo o umo único morodio, e que. dodo o suo dimensÕo, se prevê odoptor o cinco

oportomentos de tipologios I1 eT2.

Troto-se de um prédio que duronte muitos onos esteve em muiÌo mou estodo, e que, duronte os

incêndios de 201ó, foi grovemente fustigodo, ficondo em situoçõo de ruino.

Do existente, restom openos os poredes mestros de olvenorio de pedro e, pelo focto do prédio

se enconfror emporedodo. nõo é possível entror poro verificor o reol estodo de conservoçõo

destos poredes.

Por esto razõo, só opós ser possível legolmente o entrodo no imovel, sero possível fozer o

levonÍomento do existente e overiguor os condições de resisÌêncio dos poredes sendo que estos

duos premissos írõo condicionor os opçÕes de projeto.

Tendo em conto o onteriormente referido. opresentomos o estudo openos boseodo no óreo

visível no orto foio mopo, e no óreo descrito no certidõo do conservotório e tendo em conto
que iremos reobilitor o olçodo principol e o olçodo posïerior, ossim como os poredes de empeno

existentes.

Se olgumo destos poredes nÕo opresentor condições de resisÌêncÍo e seguronço que goronto o

boo execuçÕo, em termos estruturois do empreendimento, Ìerõo de serodmitidos outros opções.

Em reloçÕo oo olçodo principol, nÕo nos porece que existom problemos de estobilidode,

podendo este olçodo ser montìdo integrolmente. No entonto quonto oo interior, pode vir o ser

necessório proceder de imedioto ò contençõo dos poredes poro que sejo possível, em

seguronço, efetuor os trobolhos de limpezo, proceder oo levontomento do existente e o
ovolioçõo do resistêncio dos poredes oindo existentes poro depois, corretomente tomor os

opções relotivos oo projeto de orquiteturo.
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Portindo do oreo construído existenÍe, sem prejuízo de mois torde se verificor ser possível

oumentor o óreo de implonÌoçõo, o projelo desenvolver-se-o com dois fogos por piso, um com

frente poro o orruomento e outro com frente poro o jordim/logrodouro, que seró de ocesso

comum o todos os residentes neste imóvel. No zono centrol, seró criodo um "soguõo" que

permitiró entrodo de luz e ventiloçõo noÌurol permitindo Ìombém gorontir o ventiloçÕo

tronsversol dos oportomentos, e onde se desenvolveró os ocessos oos pisos e òs hobitoções.

No R/C sero criodo um ocesso ò zono ojordinodo que iro servir todos os morodores, ossim como

um ocesso ò zono centrol. de escodos, rozÕo pelo quol. no R/C, openos sero possível execuior

um oportomento.

Em lermos de moteriois prevê-se o execuçõo de lojes oligeirodos, com estruturo. pilhores e vigos

de betôo. Escodo em betÕo revestido em moteriol pétreo.

Coberturo, seró ossenÌe sobre o ultimo loje, devidomente isolodo e impermeobilizodo, com

estruturo metolico, revestido com telho de conudo sob o quol serõo oplicodos moteriois de

isolomento.

Coixilhorios em modeiro, com vidros duplos respondendo òs exigêncios do térmico e do

ocústico, os topo-sóis e portos de fochodo serÕo em modeiro.

Todo o olçodo prÍncipol seró reobilitodo montendo todos os elementos construtivos existenles

incluindo o "jonelo tipo Monuelino", os grodes de ferro, contorios, cornijo e todos os restontes

elementos integrontes no mesmo.

Em todo o trotomento exterior e interior serÕo oplicodos moteriois, cores e técnÍcos construtivos

que se identifiquem com os exisÌentes nos edifícios do mesmo époco.

A recuperoçõo do óreo ojordinodo, com plontoçÕo de órvores e ulilizoçõo de povimentos em

beiõo drenonte, vencendo diferentes cotos permitindo o leituro de umo gronde foÍxo de jordim.

Com os

(Morio Alexondro Gonçolves de Gouveio, orq.)

^"':l;,"1umprimentos

URBANA E PROJETOS
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2
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1- Introdução.

A presente avaliação diz respeito ao prédio urbano localizado na Rua de São Pedro

com o número 2l na freguesia de São Pedro, município do Funchal, ao abrigo do

contrato para "Prestação de serviços de avaliação no âmbito dos processos de alienação,

aquisição por via do direito privado, constituição de ónus reais, arrendamentos,

expropriação por utilidade pública de imóveis e parcelas de imóveis bem como da

oneração dos mesmos - Fase preparatória/instrutória dos processos - Lote 1".

Este prédio dispõe de acesso por via pública pavimentada, rede de abastecimento de

água potável, rede de energia elétrica, rede de saneamento, rede telefónica e estação

depuradora em ligação com a rede de coletores de saneamento junto à parcela. Este

prédio tem área de solo de 460.00 m2 e uma área edificada com três pisos com área

bruta de construção de 411.00 m2 que se encontra em ruínas na sua quase totalidade e

que terá de ser demolida com a eventual exceção do alçado que confronta com a Rua

de São Pedro. Este prédio encontra-se descrito na ConservatórÍa do Registo Predial do

Funchal, sob o n.s L24/L987I23O.
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2 - Cálculo do valor da indemnização

2.1 - Critério de avaliação

No cumprimento dos condicionamentos do regulamento e planta de ordenamento do

PDM do Funchal, da Área Central Principal, artigo 38.", incluído na Unidade Operativa

de Planeamento e Gestão (UOPG) do Centro Histórico, no cálculo considera-se o terreno

afeto à habitação, por ser a ocupação do imóvel abrangido nos condicionamentos do

artigo 35." - Edificação em Situação Urbanística Consolidada, do Regulamento do PDM

do Funchal.

Com estes parâmetros assim definidos, entendemos ser adequado proceder à avaliação

utilizando os critérios referenciais plasmados co Código da Expropriações atualmente

em vigor. Atendendo à localização e orografia julgamos ser aplicar cumulativamente os

seguintes factores:

-Factor corretivo de t5% de acréscimo pela inexistência de risco e do esforço inerente à

actividade construtiva, entendendo-se esta, conforme bibliografia da especialidade, a

utilizar em núcleos urbanos onde existe procura e expansão imobiliária; (n.010 arls26/CEl

- Factor correctivo de LO% de acréscimo, atendendo ao facto do terreno ser plano e de

fácil construção. (n.08 arts26lC1l.

O cálculo do valor do solo será obtido pela sua capacidade construtiva atendendo a este

factores e aos seguintes:

3



- Preço por metro quadrado de construção 1000,00 €/m2

- Área edificada/edificável - 411.00 m2

- Números 6 e 7 do artigo 26e do C.E. - 23,5 %

2.2 - Valor do solo

Valor solo = 1000,00 €1m2x411.00 m2 x 0,235 x 1,15 x 1,10 = L22L8O,O3€

2.3 - Valor das benfeitorias

Benfeitorias acima descritas, conforme fotos - 20000.00 €

3 - Valor da indemnização

A indemnização a atribuir o valor do solo em propriedade plena acrescido do valor das

benfeitorias construídas sobre a parcela.

Assim teremos:

Valor do solo---------- -------------L22180.03 €

Valor das benfeito _20000-00€

142180.03 €

(Cento Quarenta Dois Mil Cento Oitenta Euros Três Cêntimos)

JORGE MANUEL
CÂMARA DE SENA

CARVALHO

Assinado de forma digital por
JORGE MANUEL CÂMARA DE

CARVALHO

2O22.O5.05 19:46:30
+01'00'
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ENTIDADI I Clrl'lARÀ UUNICIPAL D0 FUNCHAI {subsetor da Àdminlstração local) NIF 5ll2l?315

Nuero seqrencial de cabinento t 2A22 I 2030

Observaçôes do DocuÌento :

Proposla de Cabimenlo n.' 202212010

ES - EXPROPRIAÇÃO PCR UTII,IDADE PÚBtIcA DUH PREDIO URBANO LO0ALIZADO NA RUA D[ sÀO PEI)RO N.O 21

Ailaro rffi
dipama

Dala do registo lll : 2022/05llï

t'onles de f'ìnanciamento :

Receitas gerais
X Receitas próprias

linanciamento da UE

0utras ['onles :

(e) (f) Contração de Empréstimos
l9?,500,00 (€) 100.00 (f) Tranferências no âmbito das Àdm. Publicas

(el (tl 0utras: Identificação

r{Ì
tt;
iil j

Classe C ORÇAMENT0 DC ANO 2022

Ctassificação orqânica t 02 CÂì{ARA t{0NICIpAf
C)-assificação tuncional : 1.1.1. 0101 Aúninistração Geral

Âquisição e/ou expropriação de prédios rústicos e urbanos
Classifi.caçãoEconónica:0?0101 Investimentos

Terrenos
N.o Rubrica do Plano : 2005 I 58

I
L

3=I+2
4
q

6=3-i
1

8=6-l

ITEM DESCRITIVO vArcREs (el

; Ano Corrente 2023 2024 2025 Seguintes

r0rçanenlc inicial
jReforços e créditcs especiaislanulaçÕes
i Dotação corrigida
i Cativos/descativos
jcabinentos registados
, DoÈação disponivel
iCabinentc reÌativo à despesa em análise
isaldc Residual

(1) Data do registo do cabinento reÌativo à despesa em análise no sistenra informáticc de apoio à execução orçanental
Data: 20221051L8 Nmero de Ìançanento no diário do orçarnento: 41275

Outras Observações

00

00

00

12 .000

385. 500

39? .500

1+5

1 94.612,50
202 .887, 50

142.180, 03

60.101 | 41

DUCIÀRO QUE À iNFOR}.'AÇÀO PRISTADA COINCIDE. COI{ OS MAPÀS DA

EXSCTTçÃo 0RÇAtrENTAt.

Identi.ficação do DecÌaranLe;
Ncme

Cargo / função
Data

Ricardina Sousa

da Divisão de Orçanento e CcntroÌoIr / JgJ9I
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CADERNETA PREDIAL URBANA

SERVICO DE FINANCAS:2810 - FUNCHAL-'1.

tDENTTFTcAçÃo oo pRÉoto

DISTRITO: 22 - FUNCHAL CONCELHO: 03 - FUNCHAL FREGUESIA: 08 - FUNCHAL (S. PEDRO)

ARTIGO MATRICIAL: 594 NIP:

oo pRÉoro

Av./Rua/Praça: R. de São Pedro No:21 Lugar: - Código Postal: 9000-219 FUNCHAL

DESCRTçÃO DO PRÉDIO

Tipo de Prédio: Prédio em Prop. Total sem Andares nem Div. Susc. de Utiliz. lndependente

Afectação: Habitação No de pisos: 3 Tipologia/Divisões: 5

Ánens 1em

Área total do terreno: 460,0000 m'Área de implantação do edifício: 137,0000 m'Área bruta de construção:

41 1,0000 m' Área bruta dependente: 0,0000 m, Área bruta privativa: 41 1,0000 m,

DADOS DE

Ano de inscrição na matriz: 1937 Valor patrimonial actual (ClMl): €191 .175,25 Determinado no ano; 2021

Tipo de coeficiente de localização: Habitação Coordenada X: 320.736,00 Coordenada Y: 3.614.103,00
Ca ct Cq x Cvx

188.350,00 603.00 364,8950 x 1,00 x 1.070

Vt=valorpairimoniãltÍibutário,Vc=valorbasedospÍédiosedifi€dos,A=áÍeabrutadeconstruçãomaisaáreaexcedenteàáreadeimplantação,Ca=coeÍicientede
aÍectação.Cl=coeficientedelo€lização,Cq=coeÍicientedequalidadeeconforto,Cv=coefìcientedevetustez,sendoA=(Aa+Ab)xCaj+Ac+Ad,emqueAa
represenla a área bruta privativa, Ab Íepresenla as áÍeas bruÌas dependentes, Ac representa a área do terreno livre até ao limile de duas vezes a áÍea de implantaÉo, Ad
represenla â área do teÍÍeno livre que excede o limite de duas vezes a áÍea de implanlação, (Aa + Ab) x Caj = 100 x 1,0 + 0,90 x (1ô0 - 1OO) + 0,85 x (220 -'160) + 0,80 x
(Aa+Ab-220,0000).
Tratando-se de teÍÍenos para construção, A = área bruta de construÉo integrada de Ab.
'Valor anedondado, nos temos do no2 do Art.ô 38o do ClMl.

Mod í do lül no:62252Q7 Entregue em t 2Q13102113 Ficha de avaliação no: 9459585 Avaliada em

2013103118

LARES

ldentiÍicação fiscal: 182341240 Nome: MARIANA SOUSA MENESES BRASÃO MACHADO

MOTAdA: R JOSE VENÂNCIO CORREIA, APARTAMENTOS SOL PRAIA PARK, BLOCO I, AP. E PONTA,

PORTO SANTO, 94OO-234 PORTO SANTO

Tipo de titular: Propriedade plena Parte: 1/4 Documento: ESCRITURA PUBLICA Entidade: 192078593

ldentificação fiscal: 182341259 Nome: SARA SOUSA MENESES BRAZÃO MACHADO

Morada: R CARIDADE PESTANA, N.O 4, FUNCHAL, 9060-049 FUNCHAL

Tipo de titular: Propriedade plena PaÉe: 1/4 Documento: ESCRITUM PUBLICA Entidade: 192078593

ldentificação fiscal: 182581349 Nome: CATARINA MESQUITA SPRANGER DE SOUSA MENESES

Morada: R DOUÏOR BARRETO EDIFICIO AVISTA NAVIOS 20 G, FUNCHAL, 9OOO-144 FUNCHAL

Tipo de titular: Propriedade plena Parte: 1/4 Documento: ESCRITURA PUBLICA Entidade: 192078593

ldentificação Íiscalz 242158900 Nome: RUI MANUEL MESQUIïA SPRANGER SOUSA MENEZES

Morada: CAM ACHADA No 75 B, FUNCHAL, 9000-208 FUNCHAL

0,402,00

220308. FUNCHAL (S. PEDRO) - U - s94 Pâqina 1 de 2
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CADERNETA PREDIAL URBANA

SERVICO DE FINANCAS: 28'10 - FUNCHAL-'1.

Ti de titular: edade Pafte:. 114 Documento: ESCRITURA PUBLICA Entidade: 192078593

O Ghefe de Finanças

(Rubina Monica Pereira Mendes)

Obtido via inteÍnet em 2022-05-24

ELEMENTOS PARA A VALIDAçÃO DO DOCUMENTO

NIF EMISSOR:.511217315

coDtco DE VALIDAçÃO:

EF3V937QWVK6 Hffi

Para validar este comprovativo aceda ao site em
www.portaldasÍinancas.gov.pt, opção Serviços>Outros
Serviços>Validação de Documento e introduza o no de
contribuinte e ódigo de validação indicados ou faça a
leitura do codigo QR fornecido. VeriÍìque que o documento
obtido corrêsponde a este comprovativo.

220308 - FUNCHAL (S. PEDRO) - U - 594 Pâgina2de2



ì

ConservaÈória do Regist,o Predíal de
Funchal

DESCRTçÃO EM LrvRO:
N." 855, Livro N": 7EC

URBANO

SITUADO EM: Funchal (S. Pedro)
Rua de São Pedro, Ír." 2I

Freguesia Funchal (São

L24/L987 0

DESCRTçõES - AVERBÀ!íEÌiI:TOS - ÀNOTAçõES

ÁRna totan,
ÁRea coeeRta:
Ánra orscoBERTA:

460 M2
'J,37 M2

323 M2

MATRIZ n": 594 NATUREZA: Urbana

coMPosrçÃo E coNFRoNTÀçõES:

Casa de 3 pavi-ment.os e logradouro
(Reprodução por extractação)

O (A) Ajudante
Conceição do Carmo Castro Sousa Pinto

rNscRrçõEs - ÀVERBAMENTOS - ÀI{OTÀçõES

Conservatória do Registo Predial de Funchal
AP. 875 de 201,7/Oa/20 11:09:08 UTC - Aquisição
Registado no Sistema em: 2017/01,/20 11:09:08 UTC

ABRÀNGE 3 PRÉDIOS

CAUSA : Doação

QUOTA ADQUTRIDA: L/2

suJEïTo(s) ATrvo(s) :

** MARIANA SOUSA MENESES BRASÃO MACHADO

NIF 182341-240
Casado,/a com ANTóNro LEoNARDo PEREIRA ABREU no regime de Comunhão de adqui-ridos
NfF do Conjuge 2OggI2537
Morada: Caminho do Meio, no 32

Localidade: Funchal
** SARÂ SOUSA MENESES BRAZÃO MACHADO

NIF 182341_259
Casado/a com NUNO DE ORNELAS AFONSO DE FARIA PAULïNO no regime de Separação de bens
NIF do Conjuge 205256929
Morada: Rua Caridade Pestana, 4

Localidade: Funchal
SU.]EITO (S) PASSIVO (S) :

** ANA PAUI,A FTGUEIRÃ SOUSA MENESES BRÃZÃO MACÍÍADO

NrF 104671,777

CT.ÁUSUIA: ÏNCOMI]NICABILIDADE PARÀ QUALQUER CôN.ÏUGE PRESENTE oU FUTURo.

O(A) Conservador(a)
Sara Bárbara Teixeira de Castro

e.R P. Funchal
www. predialonline.nj . pÈ

Informação em Vigor
2022/07 /L4 15:43:35 UTC

Página - 1 -
Yrlrr1lr . caaapronta . mj . pÈ
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Conaervatória do Registo PrediaL de
Funchal

rNscRrçõEs - AVERBAMENToS

Conservatória do Registo Predial de Funchal
Ap. 891 de 201"7/OL/20 11:10:19 UTC - Aquisição
RegisLado no Sistema em: 201,7 /01,/20 1-1:1-0:19 UTC

ABRANGE 3 PRÉDIOS

CAUSA : Doação

QUOTA ADQUIRIDA: 1/2

suJErro(s) ATrvo(s) :

** CATARINA MESQUÏTA SPRANGER DE SOUSA MENESES

NrF 182581349
Solteiro (a) , Maior
Morada: Caminho Dr. Barreto, EdifÍcio Avist.a Navios, 2"G
Localidade: Funchal
** RUI MANUEL MESQUÏTA SPRANGER SOUSA MENEZES

NrF 242158900
Solteiro (a) , Mai-or
Morada: Rua dos Pescadores, Vivenda Diogo Duarte, Sagres
Localidade: Vila do Bispo
SU.]EITO (S) PASSTVO (S) :

** RUÏ .]OSÉ FIGUEIRA DE SOUSA MENESES

NrF 111471699

clÁusuj,e: INCOMUNICABILÏDADE PARA QUALQUER CôN.JUGE FUTuRo.

Fregruesia Funchal (São p

t24/L987 0

ÀlroTAçõEs

o (A) Conservador (a)
Sara Bárbara Teixeira de castro

REGISTOS PEìIDENTES

Não exi-stem registos pendentes

c.R
2022/07 /L4 15:43:35 UTC

2P. Funchal
www. predial.online . mj . pt

In êmv Página
snìnÍÍ. casapronta. mj . pt
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