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DELIBERAçÃO

Resoluçõo de exproprior e concrelizoçõo do decloroçõo de uiilidode

público urgenle do exproprioçõo, com o consequente lomodo de posse

odminislrqlivo, do imóvel locolizodo oo Beco do Modureiro, n/s 10, 12,14,

l4-A ló e 18, no freguesio de Sõo Pedro, e de lodos os direitos o ele

inerenles. obrongido pelo Operoçõo de Reobilitoçõo Urbono Sislemólico

do Centro Histórico do Funchql.

Considerondo que:

ì.o O Regìme Jurídico do ReobilìtoçÕo Urbono (RJRU) oprovodo pelo Decreto-

Lei n.o 30712009, de 23 de outubro, no suo otuol redoçÕo, define o conjunto de

procedimentos oo quol deve estor sujeito o delimitoçÕo dos óreos de

reobilitoçõo urbono (ARU), prevendo e regulondo o tìpo e o formo de

reobilitoçõo o reolizor nestos mesmos óreos;

2." Em conformidode com o plosmodo nq olíneo j) do ortigo 2.o do RJRU o

ReobiliioçÕo Urbono é umo "(...)formo de infervençõo integrodo sobre o tecido

urbono exisÍenfe, em gue o pofrìmonio urbonísÍico e rmobiltorio é mantido, no

fodo ou em porfe subsÍoncío/, e modernízodo oÍrovés do reoltzoçÕo de obros

de remodeloçõo ou beneficioçõo dos sisÍemos de infroestrufuros urbonos, dos

equipomenÍos e dos espoços urbonos ou verdes de ufÌlizoçõo coletivo e de

obros de consfruçõo, reconslruçõo, omplíoçõo, ofteraçõo, conservoçõo ou

demo/içõo dos edil'ícios. ";
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3.o Presentemenïe, o reobilitoçÕo urbono constitui um meio essenciol no

intervençõo do político dos cidodes e do hobitoçõo, visondo o requolificoçÕo

e revitolizoçÕo doquelos, especiolmente dos suos óreos com moior índice de

degrodoçÕo, procurondo-se olconçor um funcionomento hqrmonioso e

sustentóvel dos cidqdes e gorontir o iodos os cidodÕos umo hobitoçõo que lhes

proporcione um nível de vido condigno.

4.o Nos termos e oo obrigo do esiotuído no ortigo 5.o do RJRU incumbe oo

Estodo, òs Regiões Autónomos e òs Autorquios Locois osseguror o promoçÕo

dos medidos necessórios ò reobilitoçõo dos zonos ou óreos urbonos mois

corenciodos, no ômbito do Regime Jurídico do Reobilitoçõo Urbono e dos

demois regimes jurídicos oplicoveis;

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

ì, do ortigo 8.o, qmbos do RJRU, o reobiliioçÕo urbono em óreos de reobiliïoçÕo

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 Sistemótico, o desenvolver nos óreos delimitodos;

ó.o A Cômoro Municipol do Funchol reconhecendo o existêncio de umo Óreq

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

se idenÌifico umo continuodo insuficiêncio, degrodoçÕo e obsolescêncio de

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

solidez, seguronço, estétìco e solubridode, pretendendo promover umo

intervençõo integrodo nesso zono e dor resposio oos problemos de

desertificoçõo do mesmo, deliberou, no suo reuniÕo ordinório dotodo de ó de

novembro do ono de 2014, propor o oprovoçõo pelo Assembleio Municipol o
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delimitoçÕo do Areo de ReobiliÌoçÕo Urbono, projeto denominodo "CIDADE

COM(N)VlDA", que viso reobilitor o "Ceniro Histórico Funchol" (Anexo l);

Z.o Esto proposto foi oprovodo, por unonimidode, em sessõo ordinório do

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

(Anexo ll);

8.o A oprovoçõo dq delimitoçõo do Áreo 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.'14539/2014 (Anexo lll);

9.o Atendendo oos objetivos defÌnidos poro o ARU do Centro Histórico do

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

ordinorio dotodo de i3 de julho ono de 2017, deliberou propor ò Assembleio

Municipol, o qprovoçõo do OperoçÕo de ReobilitoçÕo Urbono Sistemotico do

Centro Historico do Funchol, obreviodomente ORU Sistemóiico, otrovés de

instrumento próprio, enquodrodo por um instrumento de progromoçõo,

designodo, Progromo Estrotégico de ReobilitoçÕo Urbono - PERU (Anexos lV e

v);

l0.o A ORU Sistemóiico odotodq viso o prossecuçÕo dumq plurolidode e

diversidode de objetivos - objetivos de reobilitoçõo orquitetónico-urbonístico,

de reobilitoçõo económico-sociql e de reobilìtoçÕo culturol- consistindo, ossim,

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

intervençÕo Ìnfegrodo de reobilifoçõo urbono de umo oreo, dírigido ò

reobílifoçõo do edificodo e ò quolificoçõo dos infroestrufuros, dos

equipomenÍos e dos espoços verdes e urbonos de utilìzoçÕo colefivo, visondo
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o requolificoçÕo e revitolizoçÕo do Íecido urbono, ossociodo o um progroma

de invesfim ento públÌco." ;

I l.o No ORU Sistemótico o Município do Funchol revesie o quolidode de

entidode gestoro, ossumindo o coordenoçÕo dos operoções de reobilitoçÕo,

conforme disposto no ortigo 9.o e no olíneo o) do n.o I do oriigo 10.o, ombos do

RJRU;

12.o A Assembleio Municipol, no suq sessõo extroordinório, dotodo de 28 de julho

do ono de 20ì7, sob proposto do Cômoro Municipol, oprovodo no reuniÕo

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

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

publicodo no Diorio do Repúblico, 2.o Série, n.o 162, de 23 de ogosto de 2017,

medíonte o Aviso n39730/2OlZ (Anexos Vl e Vll);

'13.o Pelo Decreto-Lei n.'37 /20ì8, de 4 de junho, é criodo um novo progromo de

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

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

soluções de hobitoçÕo poro os pessoos que vivem em condições hobitocionois

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

de ocesso o umo hobitoçõo odequodo;

l4.o Conforme plosmodo no preômbulo deste diplomo legol, esie opoio

público"(...) poro olem do opoio direto òs pessoos, ossenfo numo dinômtco

promocionol predominonfemente dirigido o reobilitoçõo do edifícodo e oo

orrendomenlo e em obordogens tntegrodos e porficipotivos que promovom o

inclusõo sociol e terrìtoriol, medionte umo forte cooperoçÕo enfre po/íticos e
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orgonismos secforioís, enfre os odminisÍroções cenfrol, regíonol e locol, bem

como umo moior proximidode os popu/oções.",.

I 5.o No suo reuniÕo ordinorìo, dotodo de I 4 de fevereiro do ono de 2Olg, o

Cômoro Municípol 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 ordinorio reolizodo no

dio2ó de fevereiro, do mesmo ono), no quol esto previsto, entre ouiros medidos,

o reobilitoçÕo de edifícios poro orrendomento, no centro historico do Funchol,

destinodo o colmotor os situoções de corêncio hobitocionol existentes no

Município (Anexos Vlll e lX);

ló.o Visondo concretizor o estrotégio referido no considerondo ontecedente e
beneficior do finonciomento oo obrigo do " ì .o Direito - Progromo de Apoio oo
Acesso ò Hobitoçõo", quer no ômbito do opoio oo orrendomento quer no

ombito de políticos de investimento, foioutorgodo um Acordo de ColoboroçÕo

entre o lnstituto do Hobitoçõo e do ReobilitoçÕo urbono, t.p. (IHRU) e o
Município do Funchol, oos i2 dios do mês de dezembro do ono de 2020,

homologodo porSuos ExcelêncÌos o SenhorSecretório de Estodo dos Autorquios

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

lz.o No Anexo I deste Acordo de coloboroçõo, sob o epígrofe progromoçõo

Finonceiro estÕo identificodos os soluções hobitocionois que esto Cômoro

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

oo obrigo do Lo Direito, nomeodomente o oquisÌçÕo e reobilitoçÕo de cinco
prédios locolizodos no centro Histórico do Funchol, e destino-los o
orrendomento;
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l8.o A oquisiçÕo e reobilitoçÕo de cinco edÍfícios no Centro Histórìco do Funchol,

constituiumo dos grondes linhos de desenvolvimento estrotégico opresentodos

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

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

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

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

l9.o Os cinco prédios jo identificodos como prioritorios, clossificodos com um

nível de degrodoçÕo bosïonte elevodo oo nível do estruïuro, lojes, poredes e

fochodos, opós terem sido fortemente ofetodos pelos incêndios, ocorridos em

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

supromencionodo, no óreo do operoçÕo de revitolizoçÕo prioritório,

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

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

20.'Ê no freguesio de Sõo Pedro, cujo importôncio historico e culiurol remonto

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

o nívelorquitetonico e monumentol, como o Ruo do Mourorio, o Ruo dos Pretqs,

o Ruo dos Netos, o Ruo do Surdo, o Ruo de SÕo Pedro e o Beco do Modureiro;

2l.o Foce oo sobrediÌo, impõe-se fozer cessor o foco de degrodoçÕo doqueles

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

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

Polocete do Ruo do Mourorio;

22." O prédio urbono locolizodo oo Beco do Modureiro, n/s 10, 12, | 4, 14-A 16 e
'18, composto por três cosos, duos de dois povimentos e outro de irês, tendo um
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logrodouro, encontro-se inscrito no mqtriz prediol urbono sob os ortigos 582, 588,

e 589 e descrÌto no Conservotório do Registo Prediol do Funchol sob o n.o

123/19871230, freguesio de Sõo Pedro, é um dos cinco prédios sinolizodos como
prioriïórios 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);

- Este imovel, devido oo seu estodo e proximidode com outros prédios em

idêntÍcos condições, constitui um risco permonente poro o deflogroçõo dum

incêndio e proporciono umo série de próticos que pÕem em risco o soúde
público;

- Com o reobilitoçÕo deste imovel pretende dor-se início o revìtolizoçÕo de todo

o lodo noscente do Beco do Modureìro, evitondo-se o ogrovomento do mou

estodo de conservoçÕo dos prédios oli existentes;

- A reobilìtoçõo deste prédio iró contribuir de formo significotivo poro pôr cobro

o um noiório foco de insolubrÍdode e de inseguronço poro pessoos e bens, que

olise verifico;

23.o Nesto conformidode, e dondo continuidode ò execuçÕo do oRU

Sisiemotico do Centro Histórico do Funchol, impõe-se que o Cômoro Municipol

do Funchol procedo o oquisiçÕo doquele prédio urbono, o mois brevemente
possível;
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24.o De ocordo com o estudo eloborodo pelo DivisÕo de Reobilitoçõo Urbono,

unidode orgônìco inïegrodo no Deportomento de Urbonismo desÌo Cômqro

MunÍcipol, onexo ò presente deliberoçÕo, é ìntençÕo desto Cômoro Municipol,

foce o dimensõo e potenciolìdode consirutivo do prédio em questõo (Anexo

XV):

- Unir os três construções que o compõem, prevendo-se o construçÕo de nove

froções hobìtocionois: umo de tipologio T0, cinco de tipologio Tl, duos de

tipologio T2 e umo de tìpologio T3, e

- Proceder oo oumento dum piso recuodo sobre o prédio urbono locolizodo oo

Beco do Modureìro n/s I ó e 18, inscrito no motriz prediol urbono sob o oriigo 589;

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

de umo operoção de reobilitoçõo urbono sistemófico conslitui couso de

utilidade público poro efeiÍos de exproprÍoçÕo ou do vendo forçodo dos

imóveis exisfenÍes no óreo obrongido, bem como do consfifuiçÕo sobre os

mesmos dos servidões, necessórios ò execuçõo do operoçõo de reobilifoçõo

urbone.";

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

exproprioçÕo de lerrenos, edifícios e froções, pode ser desencodeqdo quondo

estes sejom necessórios ò execuçõo do operoçÕo de reobilitoçõo urbono,

tendo em consideroçõo nõo só os interesses públicos mos tombém os direitos e

gorontios dos privodos;

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

pelo disposto no Código dos Exproprioções, oprovodo pelo Lei 168/99, de l8 de
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seiembro, no suo otuolredoçÕo 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 porq o decloroçõo de utilidode público é do cômoro
Municipol ou do orgÕo executivo do entidode gestoro, se tiverem sìdo nelo

delegodos esies 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 I l.o do código dos Exproprioções, permitindo ò
entidode gestoro tomor posse odminisÌrotivo imedioto dos bens o exproprior;

28.o Em conformidode com o Progromo de Trobolhos estimo-se que os obros de
reobilitoçõo no prédio sito oo Beco do ModureÌro, Ì0, 12, i4, j4-A ìó e ìg,

tenhom início no prozo de nove meses opós o tomodo de posse odministrotivo

do imovel o exproprior e que o suo conclusõo ocorro no prozo de 12 meses opós

o seu inícÍo (Anexo XVI);

29.o o encorgo o suportor com o presente exproprioçõo, que corresponde oo
vqlor indemnizotório o pogor oos expropriodos, é no montonte totol de €
278.872,85 (duzentos e seiento e oito mil, oitocenios e setento e doìs euros e

oitento e cinco cêntimos), sendo que:

- Ao prédio urbono locolizodo oo Beco do Modureiro n/s ló e 18, inscrito no

moÌriz prediol urbono sob o ortigo 582 foi otribuído o volor indemnizotorio no
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montonte de € 74.805,95 (setento e quotro mil, oiÌocentos e cinco euros e

novento e cinco cêntimos), conforme relotório de ovolioçõo reolizodo pelo

perito oficiol do listo do Tribunol do ReloçÕo de Lisboo, o quol encontro-se

previsio no DotoçÕo Orçomentol, ClossificoçÕo Orgônico - 02, ClossificoçÕo

Económico - 02010201 (Anexos XVll e XVlll);

- Ao prédio urbono locolizodo oo Beco do Modureiro n.o l4o, inscrito no motriz

prediol urbono sob o ortigo 588 foiotribuído o volor indemnÍzotórìo no montonte

de € 79 .91 3,30 (setento e nove mil, novecentos e treze euros e trinto cêntimos),

conforme relotorio de ovolioçÕo reolizodo pelo perito oficiol do lìsto do Tribunol

do ReloçÕo de lisboo, o quol enconïro-se previsto no DotoçÕo Orçomentol,

ClossificoçÕo Orgonico - 02, ClossificoçÕo Económico - 02010201 (Anexos XVll

e XVlll),

- Ao prédio urbono locolizodo oo Beco do Modureiro n/s 10, 12 e 'ì4, inscrito no

mqtriz prediol urbono sob o ortigo 589, foi oiribuído o volor indemnizotório no

montonte de € ì24.153,60 (cento e vinte e quotro mil, cento e cinquento e três

euros e sessento cêntimos), conforme relotório de ovolìoçÕo reolizodo pelo

perito oficiol do listo do Tribunol do Reloçõo de Lisboo, o quol encontro-se

previsto no DotoçÕo Orçomentol, ClossificoçÕo Orgônico - 02, ClossificoçÕo

Económico - 02010201 (Anexos XVll e XVlll),

30.o Nesto conformidode, o Cômoro Municipol do Funchol, com o

fundomentoçõo de focto e de direito consubsÌonciodo nos considerondos

supro, deliberq:

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

3 do ortigo óì.o, ombos do Regime Jurídico do ReobilitoçÕo Urbono, oprovodo
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pelo Decreto-Lei n.' 307 /2009, de 23 de outubro, no suo otuql redoçÕo,

conjugodo com o estotuído nos ortigos I 0.', ì 3.o n.o 2, 15.o, n3 2 e I 9.o do Codigo

dos ExproprioçÕes, oprovodo pelo Lei n.'168/gg, de 18 de setembro, no

redoçÕo em vigor, qprovor o concretizoçõo dq decloroçcio de utilidode

público, com coróler de urgêncio, do exproprioçõo e outorizor o lomqdo de
posse odminislrqlivo, do prédio urbono que de seguido se identifico, e todos os

direilos o ele inerentes e/ou relotivos (servidões e servenlios, colonios,

orrendomenlos, ocessões, regolios, óguos, pertences e ocessórios, prejuízos

emergentes do cessoçõo de otividodes e todos e quoisquer o outros sem

reservo olgumo), por o mesmo ser necessório ò execuçõo do operoçõo de
Reobilitoçõo Urbqno Sislemólico do Centro Hislórico do Funchol:

Prédio urbono locolìzodo oo Beco do Modureiro, n/s lO, i2, i4, i4-A, ló e 18,

com o oreo totol de 535m2, sendo 363 m2 de óreo coberto e 172 m2 de óreo

descoberto, inscrito no motriz prediol urbono sob os ortigos n/s 587,588 e SB9,

do freguesio de Sõo Pedro e descrito no Conservotório do Registo Prediol do
Funchol sob o n.' 123/19871230, o fovor de Moriono Souso Meneses Brosõo

Mochodo, Soro Souso Meneses Brozõo Mochodo, Coiorino Mesquito Spronger

de Souso Meneses e de Rui Monuel Mesquito Spronger Souso Menezes (Anexo

xrx);

Anexos:

CertidÕo n.' 309/2022 do deliberoçõo do Cômoro Municipol do

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

Funchol";
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ll. CertidÕo n.o 321 /2022 do deliberoçÕo do Assembleio Municipol do

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

Centro Historico do Funchol";

lll. Extroto do Diório do Repúblico,2." Série, n.o 251, de 30 de dezembro

de 20.l 4 - Aviso n.' I453? /2014;

lV. Certidõo n.o 3.l0/2022 do deliberoçÕo do Cômoro Municipol do

Funchol, do oprovoçõo do projeto do OperoçÕo de ReobilitoçÕo

Urbono (ORU);

V. CertidÕo n.o 3l 1/2022 do deliberoçõo do CÔmoro MunicÍpol do

Funchol, do oprovoçõo e submissÕo ò oprecioçÕo e decisõo do

Assembleio Municipol do Relotório de PonderoçÕo dos Resultodos do

DiscussÕo Público e do versõo finol do ORU Sistemótico;

Vl. CerïidÕo n.' 322/2022 da deliberoçÕo do Assembleio Municipol do

Funchol, que oprovo o Relotorio de Ponderoçõo dos Resultodos do

Discussõo PúblÌco e do versÕo finol do ORU Sistemotico, orientodo

pelo Progromo Estrotégico de ReobilitoçÕo Urbono, poro o óreo de

Reobilitoçõo Urbono do Centro Historico do Funchol;

Vll. Extroto do Diorio do Repúblico, 2.o Série, n." 162, de 23 de ogosio de

2017 - Aviso n.o 9730/2017:

Vlll. Certidõo n.o 312/2022 do deliberoçÕo do Cômoro Municipol do

Funchol, que oprovo e submete ò oprecioçõo e decisõo do

Assembleio Municipol o "Estrotégio Locol de HobitoçÕo poro o

Município do Funchol";

lX. CertidÕo n.' 32312022 da deliberoçÕo do Assembleio Municipol do

Funchol, que oprovo o "Estrotégio Locol de Hobitoçõo poro o

Município do Funchol";

72



w'#

X

XI

MUNICíPIO DO FUNCHAT

DEPARTAMENTO JURíDICO

Acordo de coloboroçÕo outorgodo o l2 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 Assembreio Munrcipol 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 vínte e
dois";

Extroto do oRU Sistemotico do centro Histórico do Funchol - "op 0ó -
RevitolizoçÕo do Ruo dos Pretos e Troçodos próxímos", no freguesio

de SÕo Pedro (Anexo Xlil);

Extroto do oRU Sistemótico do ceniro Histórico 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

oo Beco do Modureiro n/s 10, 12, 14, l4-A I ó e l g;

Progromo de Trobolhos;

Relotórios de ovolioçôo do prédio o exproprior, eroborodos pelo
perito do listo oficiol;

Cobimentos Orçomentois;

codernetos Prediois urbonos e ceriidõo do conservotório do Registo

Prediol do prédio o exproprior.

xil

xilt

XIV

XV

XVI.

XVII.

xvilt.

XIX.
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CertiÍicoçõo

Deportomenlo Jurídico

Divisõo Jurídico

------Porq efeitos do devido e necessório instruçõo do proposto de

deliberoçõo denominodo "Reso/uçõo de exproprior e concretizoçõo do

decloroçõo de ufílidode públíco urgenfe dq exproprioçõo, com o
conseguenfe fomodo de posse odministrofiva, do imovel localízodo qo

Beco do Mqdureiro, n/s 10, 12, 14, l4 A e l6 e IB no freguesio de Sõo Pedro,

e de fodos os dr'reifos o ele inerenfes, obrongtdo pe/o Operoçõo de

Reobi/itoçõo Urbono Sisfemótico do Centro HístorÌco do Funchol", e qo

obrÍgo do competêncio que me odvém do olÍneq k), do número 2, do

ortigo ]5.o, do Lei n.o 49/2012, de 29 de Agosto, no suq otuql redoçÕo,

cerlifico que os Anexos l, ll, lV, V, Vl, Vlll, lX, Xl e Xll do sobredito proposto de

deliberoçÕo, constituem cópio fiel dos origínois que instruírom ct

deliberoçõo denominodo "Reso/uçÕo de exproprior e concrettzoçÕo do

decloroçõo de ufíltdqde púbhco urgente do exproprioçõo, com o

conseguente tomodq de posse odmtnisfrafívo, do imovellocolÌzodo no Ruq

de SÕo Pedro, n.o 21, no freguesio de SÕo Pedro, e de fodos os dr'reifos o e/e

inerenfes, obrongido pe/o Operoçõo de Reobi/ifoçõo Urbono Sistemófico

do Cenfro Historico do Funchol", tomodo pelo Cômoro Municipol do

Funchol, nq suo reuniÕo ordinorio de 21 de julho do corrente qno

-------Funchol, DivisÕo Jurídico dq Cômoro Municipol, oos 4 de outubro de

OC

Jorge Soores

soo
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MUNICíPIO DO FUNCHAL
Divisão de Administração Geral

CERTIDÃO N" 3O9/2O22

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

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

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

------Certiftca, para hns oÍiciais, o teor da deliberaçáo tomada na Reunião

Ordinária da Câmara MunicipaJ, realizada no dia seis de novembro de dois mil
e catotze, onde estavam presentes o Senhor Presidente, Dr. Paulo Alexandre

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

Presidente, Idalina Perestrelo Luis (Coligaçáo 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 Madarena 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. Joáo 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" , dal,ei numer o L69 /99 ,

de 18 de setembro, arterada pela Lei número s-A/2oo2, de l1 de janeiro, o
senhor vereador Dr. Bruno Miguel camacho pereira, do ppD/psD
47 - DELIIWITAçAO DD áNEAS DE REABILITAçÃO URBANA (ARU):------------

- Proaosta de Ilelimítação da ARu do Centro Histôríco do ntnchal: -
O Senhor Presidente apresentou a proposta de delirnitação da Área de

1
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Reabilitaçáo 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, que possibilite uma maior

dinamizaçáo económica, que crie novas centralidades, e que perrníta trazer de

volta as pessoas a habitar o centro do Funchal". E continuou: "A delimitação da

ARU, e os beneficios frscais associados, serão um grande passo nesse sentido,

sendo que também teremos para breve a apresentação do Estudo de

Caratenzação e Diagnóstico do Comércio e as respetivas linhas de ação".

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 opiniáo, um excelente trabalho, um trabalho qÌÌase perfeito

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

proceder à delimitaçáo de ARU's. Disse congratulaÍ-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 ia desenvolvido pelo anterior Executivo, nomeadamente na

caraterwação e quantificação do edifïcado de toda a ârea de intervençáo. No

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

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

destas mesmas operações, para as quais são necessários meios financeiros

signifrcativos" disse

---Quanto à definiçáo do tipo de Operaçáo de Reabilitaçáo Urbana (ORU),

2
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sugeriu que a Câmara optasse por uma oRU sistemática, 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 area do Plano

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

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

analisada a hipótese da redução de 5O% das taxas administrativas, referidas na
página 43 da proposta, ser alargada, abrangendo todas as áreas e não somente

aquelas ali especificadas. ----

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

alargamento do âmbito da redução de 5O7o das taxas administrativas passaria,

necessariamente, pela alteraçáo do Regulamento em vigor

---usando da palavra, o senhor vereador Paulo Atouguia, do psD, disse que a

reabilitaçáo urbana é, para a lista que representa e como muitas vezes foi
salientado na companha eleitora-l, 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 deÍinir 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

reabütação 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
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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 Municipio

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

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

na substituição da denominação de Zona Velha da Cidade para, por exemplo,

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

isenções fiscais 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 opiniâo, a area

delimitada deveria ser mais abrangente e incluir, por exemplo, a Zonada 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 inclusão destas áreas

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

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

estão a ser objeto de análise com vista à sua futura definiçáo

--- - 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 5", do Regime Jurídico

da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n" 3O7 /2009, de 23 de

outubro, alterado e republicado pela Lei n" 3212OL2, de 14 de agosto (RJRU), a

reabilitação urbana é promovida pelos municípios, através da delirnitação de
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áreas de reabilitação urbana (ARU) e da operação de reabilitação 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 indispensduet da política das cidades e da política d,e

habitaçao, na medida em que nela conuergem os objetíuos de reqtalificaçdo e

reuitali"zação das cidades, em partianlar das suas dreas mars degradadas, e de

qualíficaçao do pqrEte habitacional, proanrando-se um funcionamento

globalmente maís harmoníoso e sustentduel das cidades e a garantia, paratodos,

de uma habitaçao condigna"; A reabilitação constitui uma prioridade de

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

Governo paÍa o Município do Funchal2OI4-2O2O: Tornar o Funchal , ern 2O2O,

na "melhor cidade portuguesa païa se viver"; Esta visão passa por uma Cidade

que ofereça oportunidades para todas as idades e com idenüdade 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, participação e empaüa;

seja dinâmica, vibrante e culturalmente expressiva; Perante a constataçáo fisica

e consciência coletiva dos inúmeros processos de desvitalizaçâo e degradação

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

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

concentra a grande maioria dos estabelecimentos comerciais e de serviços e

ainda aJguns equipamentos coletivos, designadamente administrativos, - que

obrigam o Município à promoçáo de medidas necessárias à sua reabilitaçáo e

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

do Funchal, criando uma base sólida para promover uma dinârnica 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 Autônoma da Madeira

exige intervençoes rápidas das entidades publicas para estimular os agentes

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

tradicional e a capacidade de captação de novas atividades económicas;

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

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

incentivos frscais e Íïnanceiros que promovurm a reabilitaçáo e a quebra do ciclo

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

Município do Funchal pretende constituir um estímulo imediato ao processo de

reabilitação dos ediÍicios, e porque a delimitação de uma ARU obriga à definição

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

conforme estatuído no artigo 14" do RJRU, ao abrigo do disposto no no 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 ârea. 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" 1 e n" 3, do artigo 7" e

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

do no 1, do artigo 33" do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela

Lei n" 75/2OL3, de L2 de setembro, delibere propor a presente proposta de

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

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

Funchal, em cumprimento do plasmado nas alineas a), b) e c), do n" 2, do artigo

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

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

abrangida; - Quadro dos beneÍïcios Íìscais associados aos impostos municipais.

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

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

2'séríe 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 LP., por meios eletrónicos, o ato de aprovação da delimitação da área

de reabilitaçáo urbana. Após a delimitação da ARU deverâ, no prazo máximo de

três anos, ocorrer a aprovação 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 cerLidão, 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 Informaçáo 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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ASS€M8TÉIA MUNICIPAI. OO FUi{CHAT

CERT|DAO N" 32112022

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

--Certifica, para fins oficíais, que na reunião de vinte e seis de novembro de dois mile 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 (PTP), José Gabriel Pereira Oliveíra (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

Mourínho 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
:'á'

Rodrigues (PND) em substituição de Duarte Luís F. cardeira Ferreira (ps).

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

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

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

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

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

Soares Coelho, Luís Miguel Moura de Sousa, Maria EÍisabete Freitas Góís 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.



ASSTMBI.EIA MUNICIPÂI. DO TUNCHAT

---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 Cqrn666e

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

--Grupo Municipal do PCP/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 Gouveia 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 7512013 de 121Q9, 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
José Luís Nunes
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t-orma simples, objetíva e transparentÈ, de acordo com o enquadrarnento
metodológico e cálculos acima mencionados.

Depois de apurados os custos e proveitos associados ao serviço,
e por lbrma a afetar as receitas necessárias para fìnanciar os custos,
garantir a qualidade do serviço, t'oram definidas as tarifàs a aplicar a
cada serviço.

Os proveitos lorarn apurados de acordo com a sua tbrma de aÌètaçào
ao serviço prestado, tendo como f-onte de intbrmação a contabilidade
orçamental (proveitos de vendas e prestaçào de serviços da atividade)
aplicando-lhe a respetiva tariia.

Os custos f-oram apurados tendo como retèrencia os valores conta-
bilizados até ao tlnal de setembro de 2014, extrapolados aré final do
ano. Não lolam aplicados coeficientes de atualização de fonÌecimentos.

De salientar que, os valores propostos estão abaixo dos valores apu-
rados em matéria de custos, sendo ceno que, de outra tbnua. o custo
real da prestaçào dos serviços associados às conrpetências munrcipais
se traduziria nunr obstáculo à obtençào desse mesrno serviço, violando
o principio da prossecução do interesse público.

2083 r r 881

MUNICIPIO DE CASTELO DE PAIVA

Aviso (extratol n."'l 45381201 4

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." 498'72, de
9 de dezembro, na redaçào dada pelo decreto-lei n.'309:2007, de 7 de
Setembro, e da alínea r/) do n." I do artigo 4.'da lei n.. 35/2014, de 20
de junho, que foi desligado do serviço, para etèitos de aposentaEào,
a partir de I de dezembror2}l4, inclusive, o assistente operacional
Armando Rodrigues Soares. colocado na 8." posição remuneratória.
O montante da pensào tbi-lhe tìxado pela Caixa Geral de Aposentações
no valor de i I I,01€; a desligaçào do servrço ongínou a vacarura de um
posto de trabalho do mapa de pessoal desta Autarquia, na categoria de
assistente operacional.

I de dezembro de 20 14. 
- 

O Vereador dos Recursos Humanos, -/osri
ilIctrweI Moreiru CaruaI lto.

10827370R

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Aviso n.o 1453912014

Delimitação da Área de Reabilitação Urbânâ
do Ccntro llistórico do Funchal

Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo, Presidente da Câmara Mu-
nicipal, toma público, nos termos do n.'4 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 realizada nos dias 24 e 26 de novembro de 2014,
deliberou por unanimidade aprovar a detimitação da Área de Reabilitação
Urbana do Centro Histórico do Funchal, incluindo a Memória Descri-
tiva e Justificativa, a Planta de Delirnitação 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 acompaúant o projeto de
delimitaçào da área de reabilitaçào deÍ'inidos no n.o 2 do artigo 13.'do
RJRU poderào ser consultados no sítio da intemet da Câmara Municipal
do Funchal (www.cm-funchal.pt).

l6 de dezembro de 2014. - O Presidente da Câmara Municipal,
P aulo A lexandre Nascimento Cafôf'o -

208309397

üUNGíPO DE GÓF

Aviso n.o 1454012014

I 
-Nos 

termos do n.o 6 do artigo 36." da Portaria n." 83-A/2009,
de 22 dejaneiro, alterada pela Portaria n.'145-Al20ll, 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 carreira
(nào revista) de Informática e categoria de Técnico de Informática de

grau I , nível I , para constiruição de relação jurídica de emprego público
por tempg indeterminado, a afetar ao. Serv'iço de Recursq,5-p1ú*unoi
e Informáticos da Divisão de Administraçào e Gestão, publicado na
2.'série do Díítrío da RepLihlica n." ll7, de 20 de junho, atraves do
Aviso n.o 732012014 e retifìcado através da Declaração de Retificacào
n" 6Q/2014, publicada na 2.' série do Diúrio da Repúblit.tt n." 124.
de I dejulho:

I .'André Filipe Lima Carvalhinho - 14,30 valores

2 - A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por despacho
da Presidente da Câmara Municipal de l3 de novembro de 20i4, loi
notificada aos candidatos, através de oficio registado, encontrando-se
atixada em locaÌ visível e público das instalações do Município e dispo-
nibilizada na pagina eletrónica em www.cm-gois,pt, tudo nos termos dos
n."'4, 5 e 6 do artigo 36.'da Portaria n.'83 -Ai2009, de )l 6";un.;rn,
alterada pela Portaria n." 145-A 201 l, de 6 de abril.

I - Do despacho de homologação da relerida Lista pode ser in_
ter?osto recurso hierárquico (ou nrtelar), nos termos do artigo 39.' da
supracitada Portaria.

5 de dezembro de 20 I 4. - A Presidente da Câm araMunicipal, Muriu
de Lurdes de Oliveír'a Castanheira, Dr."

308302624

32801

MUNrcíPP DE MELGAçO

Aviso n.o 14541120'14

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, parâ preenchimento
de um posto de trabalho da carreira de Técnico Superior.

I - Nos termos do disposto no artigo 19." da Portaria n." 8l-À/2009.
de 22 de .laneiro, alterada e republicada pela Portaria n." I 45-A/20 I l.
de 6 de abril e no artigo 33.'da LTFP, aprovada pela Lei n.,'35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que, por deliberação da Câmara Mu-
nicipal de 0l- l2-2014 e da Assembleia Municipal de 06- I 2-20 I 4, para
cumprimento do disposto no artigo 64.'da Lei n." 83-C'2013, de 3l de
dezembro, se encontra aberto pelo prazo de l0 dias úteis, a contar do
dia seguinte ao da publicação do pressnte aviso na 2.'série do Díúrio
du Reptiblica, procedimento concursal comum para preenchimento, na
modalidade de relação jurídica de emprego público a termo resolutivo
incefto, de um posto de trabalho previsto e nào ocupado no mapa de
pessoal do município, na carreira'categoria de lécnico Superior (área
de Arquitetura).

2 
-Ao 

presente procedimento concursal serão aplicadas as regras
constantes nos seguintes diplomas: Lei n." 15/20 I 4, de 20 de junho; De-
creto Regulamentar n.' I 4/2008, de 3 I de julho; Portaria n.' 83-A/2009,
de 22 dejaneiro, alterada e republicada pela Portaria n.' 145-A/20 I I , de
6 de abril; Decreto-Lei n-" 2912001, de 3 de fevereiro; Lei n.o 83-Ci2013,
de J I de dezembro; e Códígo do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-L eì n." 442t91 , de I 5 de novembro, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n." 6/96, de 3l dejaneiro.

3 
- 

Para efeitos do estipulado no n.o I do artigo 4." da porta-
ria n." 83-Ai2009, de 22 de janeiro, na atual redação da portaria
n." 145-A'201 I, de 06 de abril, declara-se não estarem constituídas
reservas de recrutamento neste organismo e não ter sido elefuada consulta
prévia à ECCRC, por ter sido considerada temporariamente dispensada,
uma vez, que ainda não foi publicitado procedimento concursal para
constinrição das referidas reservâs 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 recnrtamento e preenchimento dos postos de trabalho a
ocupar e para os eleitos do previsto no n.'2 do artigo 40.o da Portaria
n.'83-Ai2009, de 22 de janeiro, 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 mótodos e processos de
natureza técnica e ou cientít'ica, 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 qualificado. Representação do órgào ou serviço em âssuntos
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MUNICÍPIO DO FUNCHAL
Divisão de Administração Geral

CERTIDÃO N" 3LOI2O22

------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 Íïns oÍiciais, o teor da deliberação tomada na Reunião

Ordinária da Câmara Municipal, reaJízada no dia quatro de maio de dois mil e

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

Nascirnento 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), 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).-----------

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

ao abrigo do disposto nos artigos 78" e79" da Lei número L69199, de 18 de

setembro, alterada pela Lei número 5-A./2oo2, de 11 de janeiro o Senhor

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

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

disposiçáo legal, a vaga ocorrida nesta reuniáo pela ausência do Senhor

Vereador Miguel Sérgio Camacho Silva (Coligação Mudança)-----------

!-
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" 7 - PRAGRA]ILA ESTRATÉÊnCO DE RDABTLITAÇÃO

A,propação do Proíeto de Operação de Reabilitaçã.o Urbana:

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

seguinte teor:-------

---uConsiderando que: Nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana

(RJRU) aprovado pelo Decreto-Lei n" 3O7 /2009, de 23 de outubro, com as

a-lterações introduzidas pela Lei n" 3212012, de 14 de agosto, a reabilitação

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

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

objetivos da requalificação e revitafização das cidades, em particular das suas

áreas mais degradadas, e de qua-lificação do parque habitacional, procurando-

se um funcionamento globalmente mais harmonioso e sustentável das cidades

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

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

urbana é promovida pelos municípios através da delimitação de áreas de

reabilitação urbana (ARU) e da operaçáo de reabilitação urbara (oRU) a

desenvolver nas áreas deiimitadas através de instrumento prôprio ou de um

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

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

prioridade de intervençáo do Município do Funchal, conforme decorre do

Programa de Governo para o Município do Funchal 2ol4-2o2o, 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 reuniáo datada de 26 de novembro de

2OI4, aprovou a criaçãodaARU do Centro Histórico do Funchal, projeto

2,



j

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

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

n" 251, de 30 de dezembro de 2OI4, através do Aviso n". 14538 /2014; Com esta

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

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

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

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

cerca de dois €Ìnos e meio após a criaçáo da ARU, constata-se que esta medida

traduziu-se num inegável sucesso para impulsionar o aÍranque da reabilitação

do património edificado contando-se, atualmente, com cerca de setenta

intervençóes, em curso e programadas; Os objetivos genéricos e especíÍicos, bern

como os eixos estratégicos deÍinidos no àmbito do processo de delimitaçáo da

ARU, que apresenta as opçoes estratégicas de desenvoivimento do município

para a área delimitada, impõe-se dehnir uma intervenção integrada de

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

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

coletiva, visando a requaliÍicaçáo e revítafízação do tecido urbano, associada a

um programa de investimento publico; Para cumprimento deste desiderato,

torna-se imperioso a aprovação duma ORU a quaf, de acordo com o estipulado

nos artigos 8", 10o, 16" e L7", do RJRU, deverá adotar a forma de operação de

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

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

aprovação de operações de reabiiitação urbana através de instrumento próprio

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

conforme determina o nol, do artigo L7", do RJRU; Esta aprovação deverâ ter

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

3
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da ARU acima identihcada, no estrito cumprimento do disposto no artigo 15o do

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

reabilitação urbana sistemâticas são orientadas por um programa estratégico

de reabilitação urbana (PERU); Assim, considerando o projeto de operaçáo 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 Regeneraçáo Urbana, anexo à presente proposta de deliberação

e que deLafaz parte integrante, nos termos conjugados dos n"s 3 e 4, do artigo

L7", do RJRU e dos n"s 1 e2, do artigo 89" e da atínea a), do flo 4, do artigo

191o, do Regime de Desenvolvimento da Lei de Bases da Política hiblica 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 Reabilitação Urbana acima referido, que

reveste a ttatwteza de instrumento próprio, que contempla urn progr€ìrrra

estratégico de reabilitação urbana para a execução da operação de reabiütação

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

dias úteis, contados a partir do 5o dia após a publicaçáo no Diário da Republica

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

Urbana ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. para emissáo

de parecer não vinculativo, no prazo de 15 dias úteiso.----------

--- - 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 colaboração e com

acompanhamento dos Departamentos de Ordenamento do Território e Jurídico,

nas pessoas do Dr. Júlio Menezes e da Dr' Filomena Fernandes,

4
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respetivamente. ------

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

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

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

outras que assentam norma-lmente numa mancha de zonamentos e este assenta

numa lógica de políticas da cidade, sendo um plano de incenüvos paÍa 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 público existindo locais onde só será possível o

investimento publico por serem zonas mais carencíadas, e que este programa

assenta em ações como o reabilitar, reconverter, revitúizar, requaliÍicar,

reconÍìgurar e conservar. Foi reaJízado um levantamento de todos os edificios

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

Este prograrna contempla também uma aposta nos equipamentos e nos pontos

contaminantes de fáci1 resolução, de forma a dilatar o espaço publico.

Acrescento ainda a questão da Avenida do Mar e a sua utilização e bloqueios

existentes assim como a necessidade de repensaÍ auttltzaçâo de equipamentos

para embelezar 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 relativamente à Avenida do

Mar, mormente sobre os transportes e se passará peia criação de uma estaçáo

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 último 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 problemática que estava sendo objeto de análise, sendo

necessário criar a escorrência do trânsito e conseryar a multidisciplinaridade

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

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

levantamento. Por ultimo, 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 questáo, 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, signifrcativamente, o trânsito, no entanto existe uma grande

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

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

pa-ra as linhas interurbanas, e, uma das preocupações manifestadas pela

Autarquia foi a de eüminação 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 questáo, o Senhor Vereador João Rodrigues, do PSD,

questionou como seria operaciona)izado, do ponto de vista jurídíco, o prograrna

apresentado com as regras urbanísticas vigentes e qual a sua sustentação

legal.------

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

instrumentos de gestáo urbanística vigentes

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

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

Operação de Reabilitação Urbana apresentado reveste a natureza de

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

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

não altera as regras urbanísticas existentes, nem a-ltera as regras dos planos

vigentes

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

questionou como serão incentivados os particulares, em determinadas zonas

cujas regras, assim sendo, poss€Ìm ser com a presente operaçáo 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 ediÍicios e de espaços públicos da

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

vigência dos apoios e benefïcios para a reabilitaçáo até qwinze aÍÌos e também

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

paÍa os investimentos privados."

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

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

beneÍïcios 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 necessários.-----

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

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

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

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

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

Sendo assim, face ao Regime Jurídico da Reabilitação Urbala, 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, caractenzada por um

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

Reabilitaçáo 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

público assim o justiÍique. E um progruÌma estratégico e como tal, legalmente

não pode alterar planos nem definir regras de edifi.cabilidade. Igualmente não

conhece nenhuma cidade portuguesa que tenha rea)izado uma ORU através de

Plano de Pormenor, sendo no entanto uma opçáo válida.----

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

questionou qual o investimento previsto neste âmbito, até ao Íinal do mandato,

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

publica e terá que ser submeüda a sessáo da Assembleia Municipal, que terá

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

investimentos 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 traba-lhou,

sobretudo pela reflexão 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 náo ser concretizável do

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

quarteirões ou bairros onde esses instrumentos são fundamentais para poder

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

merece uma reflexáo e têm que ser tomadas opções ao nível do tráfego. Existiu

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

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

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

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

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

alternativas que representavam grandes custos p€Ìra os operadores e p€rra 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 paravarias zonas, libertando a Avenida

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

infraestruturas mas que terão e deverão ser bem analisadas"

- Intervindo novamente, o Senhor Vereador Joáo 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 exproprial, se há necessidade de emitir uma declaração 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.------

------Declaração de Voto do PSD: "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 posição Íinal para a sessáo da mesma."-----------

------Decldração de Voto do CDS '; "Sem nada a opor ao PERU e pelo facto

do documento avançar para discussáo pública, sendo depois submetido à

Assembleia Municipal., reservamos uma posiçáo Íinal para a mesmao

- - - - - - Ileclaracão de Voto da CDV: "Atendendo à discussão publica e submissão

à Assembleia Municipal, a CDU reserva uma posiçáo 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 Municipio

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 Divisão

(Catarina Isabel Sousa Pereira)
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------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 oÍiciais, o teor da deliberaçáo tomada na Reunião

Ordinária da Câmara Municipal, realizada no día_treze de julho de dois mil e

{g_zgssete, 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 Fernaldes Andrade (CDU) e Eng. João José

Nascimento Rodrigues (PPDI 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 numero 169199, de

18 de setembro, alterada pela Lei número 5-Al2OO2, de 1 1 de janeiro, o Senhor

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

*7 - PROGRAI'jLA ESTRATÉeICO DE REABIIJTAçÃO USAAJVá:--------

Proorama. Estratâoico de Urbana íPDRA Írara a
Exectção de urÍte. Operoiçd;o de Reabilitação Urbana Sistemâüca:

Subscrita pelo Senhor Presidente, foi presente a proposta de deliberaçáo 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 Reabilitação Urbana (!nU),

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

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

aprovada por deliberação da Assembleia Municipal do FunchaT, na sua sessào,

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

Câmara deüberou ainda, em cumprimento do disposto nas disposições legais

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

Reabilitação Urbana, aprovado pelo decreto-Lei n" 3O7l2OO9, de 23 de outubro,

na sua atual redaçáo, e dos n"s 1 e 2, do artigo 89" e da alínea a), do n"4, do

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

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

8O12O15, 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" día

após a pubiicação no Diário da República do correspondente aüso e remeter o

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

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

pelo Aviso n" 594012017, publicado no Diário da Republica, no lO2/2O 17, Série

iI, de 17-05-26, pelo Aviso n" I48l2O 17, publicado no Jornal oÍicial da Região

Autónoma da Madeira, II Série, n" 93, de 30-05 e através do Edital n" 162l2OI7 ,

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

aÍìxado nos locais de estilo e divulgado no sítio oficial do município na Internet,

tendo decorido de 5 de junho a 3 de julho; Findo o pÍazo de discussão publica,

em cumprimento do disposto no artigo 89", do Decreto-lei n" 80 l2O 15, de 14 de
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maio, foi elaborado o Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão

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

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

O7-2O17, o parecer favorâvel 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 nonnas 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 oo 1, do artigo 33", do Regime Jurídico das Autarquias Locais,

aprovado pela Lei n" 7512O13, de 12 de setembro, delibere aprovar: - O

Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Púbiica; - A versão final

do Projeto da Operação de Reabilitaçáo Urbana, sistemâttca, orientada pelo

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, paÍa a Área de Reabilitação

Urbana do Centro Histórico do Funchal e submetê-la à aprovação daAssembleia

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 posição frnal

para a Assembleia Municipal.--------

---Intervindo, o Senhor Vereador Artur Andrade, da CDU, va-iorizou a

importância do documento que era estratégico para a cidade do Funchal e
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eventuais alterações ao documento serão apresentadas na Assembleia

Municipal

---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 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)
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ASSEMBTITÁ MUt{tClÍÀr DO fUlrCHÂt

CERTIDAO No 32212022

---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 - António José

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

(BE), Guida Maria Vieira Martins (BE), Guido Marcelino Mendonça Gomes (PS), José 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 António 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 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 Pública 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." 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 gue, por mim vai ser assinada

e autenticada com o selo branco em uso nesta Assembleia

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

O Presidente da Assembleia

José Luís Nunes

/-*
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Tecnologia - TE:

Neste FaÍor de ponderação pretende-se valorizar as atividades que
aportem tecnologias emergenÍes e inovadoras em áreas geradoras de
simbiose e sinergias empresaliais, maís especificamenre:

TE I : Tecnologias nào associadas a fìleiras das TICE íTecnologia de
Informação, Comunicação e Eletrónica); Ambiental; Bio-Tecnologia;
Energias Renováveis; Habitat e Quimica. Valoração 0 o/o;

TE2: Empresas de Setores tradicionais endógenos, com ÍeclÌrso a
nìodemízaçào dos seus processos pr-odutivos. Valoracào 5,0 %;

IE3: Tecnologias -mergentes e inovadora3 astociadas a tìleira; das
IICE lTecnologia de Informaqão, Comunicação e Eletrónica); Ambien-
tal; Bio-T:cnologia; Energias R:novár.eis; Habitat : euírnica. \ãloração
7iD;.

TE4: Instinriçòesr'Empresas, pútrlicas ou plivadas, que preencham
um dos requisitos indicados em TEI ou TE2 {nào cumulativo) e com
atividades de I&DT, nas áreas da Engenharia, Transtèrència de Tecno-
logia: Controlo de Qualidade, Laboratórios e Centros ïecnológicos.
Yaloração 12,5 To.

Ambiente-Energia-Eco-lndústria 
- AEÍ:

lndústrias inseridas na Fileira das Empresas de índole ambiental,
energias altemativas,,'renováveis ou da preservação dos recursos nanrrais:

AEI I : Empresas sem qualquer incidência nas tlleíras ambientaís e nos
setores de energias alternativas e de conservação dos recursos nanJrais.
Valoração de 0 %;

AEI2: Empresas de recolha e seleção de resíduos. destinadas a unida-
des a jusante, de tratamento e/ou reciclagem. Valoração d,e 2,5 oÁ;

AEI3: Empresas que geram produtos para o mercado, utilizando
como matérias-primas resíduos de unidades a montante. Valoracão de
5,0 oÂ;

AEI4: Empresa-; de èquipamentos: afividades de desenvolvimento Ce
energias altemativas,'renováveis e de conseruaçào dos recursos narurais.
Valoração de 7,5 Òh.

Empresa Âncora 
- EA:

,. Empresas Àncora, nacíonais ou estrangeiras, sào aquelas que pela lua
dimensão e prestígio possam induzir externalidades positiva! e òonferir
ao E-PE um elevado grau de visibitidade. São os seguintes os Fatores
de Valoraçào considerados:

EAl: Empresa sem qualquer visibilidadc nacionaÌ ou intemacional.
tanto em dimensão como prestigio: Valoraçào de 0,0 o/o;

EA2; Empresa com visibilidade e credibilidade nacional, capaz de
induzir credibilidade extema ao E-PE. Valoração de 2,5 oÁ;

EA3: Empresa com visibilidade e credibilidade nacional e interna-
cional, capaz de induzir credibilidade extema ao E-pE. !'aloração de
5,0 o/o;

EA4: Empresa corn vísibílidade e credibilidade nacional e intcrna-
cional, capaz de induzir credibilidade extema ao E-pE, e potenciando
a formação de parcerias com as empresas locais. Valoração de 10,0 %.

Dimensão do Lote - DL:

A dimensào do Lote é um fator que deve ínerecer âlgum crìtério de
bonificação. Se porum lado o investidor candidato aum pequeno Lote
possa necessitar de uma determinada pr-oteção no preço, para a concre-
tizaçào do seu investimento, por outro lado o investidor de maior ároâ
de terreno rentabiliza o investimento feito pela autarquia, uma vez que
alguns custos de infraestruturação ficam mais diluídos num só maìor
Lote do que em variâdos pequenos Lotes.

A luz deste princípio, etètuam-se as seguintes ponderações para a
dimensão do Lote a vender:

DLI: Lote < 1.000 m:. Valoraçào 0,0 Yn;

DL2: Lote > i.000 e < 9.000 mr. Valoraçào de 2,5 D/o:

DL3: Lote > 9.000 e < 30.000 m':. Valoração de 5,0 %;
DL4: Lote > 30.000 e < 60.000 m:. Valoração de i ,5 oÂ;

DL5: Lote > 60.000 m1. Valoração de 10,0 %.

Dimensão Económica do lnvestimento - DE:

ADimensào Económica do Investimento deve merecer a consideração
de uma bonificaçào positiva, considerando o esforço do empresário no
Concelho. Assim são estabelecidos os seguintes interalos de investi-
mento:

DE l: Investimento < 500.000,00 Euros. Valoração 0,0 Zo;
DE2: Investimento > 500.000,00 e < I MM de Euros. Valoraçào de

I,0 o/o;

DE3: Investimento > IMM e < 5 ÌvÍM de Euros. Valoração de2,O Vo:
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DE4: Investimento > 5 MM ; < 20 MM di: Euros- Valoraçà' de
3,0 9L;

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

DE6: Investimento > 50 MM e < 100 ìVfì\4 de Euros- \'aloraçào de
5,0 o/o:

DE7: lnvestirnento > 100 MìvI de Euros. Valoraçào de 7 ,5 Vo.

Fator lnteresse Público ou Municipal - FIPM:

Adicionalmente aos Fatores de Ponderação até aqui explicitados, ;
que podem perfazer um somatório total de 80 %o se aplica6es todos os
seus lirnires máximos de bonifìcaçào, trazendo o Preço Base ate um
máximo de 7i íBonifrcaçào de 80 7o; desse valor de partida, eÌltendÈ-jÈ
dever haver espaço pâra a consideração de um Fator de Ponderação,
nào de caráter objetivo e enquadramento direro na Matriz, mas sini ds
ipcidência do Inferesse Público ou Municipal, cuja justitìcariva de in_
trodução resulte da necessidade de uma tomada de decisào de atribuicào
de urn Preço para o Terreno, complementarmente ao obtido pela Mairiz
dos anteriores FP.

Podem incidir neste FIPM, situações excecionais de Proietos po-
tencialmente PIN ou sinrilares, que pela sua especitìcidade. dimensào,
visibilidade, ancoragem, sustentabilidade de uma tì'açào signifi cativa
do tecido empresarial já instalado, ou outras carâterísticas próprias, que
justitìquem uma intervenção deste fafor.

Esse Fator de Ponderação de Interesse hiblico ou Municipal, poderá
ter um valor que conduza o Preço do Terreno até um valor máximo de
bonificaçào 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 Mnnici-
pal 

- 
F[PM, se aplica segundo a seguínte cálculo:

Valoração: Desde 0,0 o./o até X oÁ, sendo que: IPG calculado pela
Nlaíúz - X'n do FlÌvÍ, lerá que ser S 8(),0 o/o.

' r -- - 'i-*-
LlìÌ - -., I| \! - í, j '..

Íaffiz.le rvrliação de CÀndidàh.a e heps à haficaf

:4a!r I +. :d.i,''lrti ;a:r;-14 - 
-

lú&dc h!dcã!.o crü -m f *;= .f

E l!l.G r RrÍcr.

3 10678899

Paulo AIexanú'e Nascimento Cafôfo, Presidente da Câmara Municipal
do Funchal, no uso da competência que lhe advém da alÍnea f), do n.o l,
do artigo f5.'do Anexo I à Lei n.o 75/20t3, de 12 de setembro e em
cumprimento do disposto no artigo 56." do citado diploma e do n." 5 do

*l
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artigo 17 '' do Regime Jurídico da Reabilitaçào Urbana íRIRU1, aprovado
peló Decreto-Lei n." 107i2009, de 2l de outubro, conr as alteraçõe;
introduzidas pela Lei n.'32 2012, de l4 de agosto, torna pÍtblico que

após um período de consulta pública, promovido nos termos do n-" 4

do anigo I 7.'do RJRU e do artigo 89." do Decreto-Lei n." 80i2015, de

l4 de maio, a Câmara Municipal, em reunião ordinária de l3 de julho
e a Assembleia ìvÍunicipal, em sessão extraordinária de 28 de julho,
deliberaram aprovar o pr-ojeto da operação de reabilitação urbana.que
contempla um progranla estratégico de reabilitação utbana, para a Area
de Reabilitaçào Urbana do Centro Histórico do Funchal.

Mais ;e dá:onlrecimento que a retèrida deliberação e os documentos
que a integram -o 

proj-fo da operaçào de reabilitação urbana, peças

escritas e desenhadas - 
poderõo ser consultados na página eletrónica

da Cânrar-a Municipal do Funchal {www.cm-funclral,pt).

I de agosto de 2017. 
- O Plesidente da Câmara \lunicipal, Puilo

..1 lcxan t[re Na.; c únen to Culõl'o.
it068q266

MUNICIPIO DE LISBOA

Aviso n.o 973112017

Conclusão com Sucesso do Período Experimental

Em cumprimento do dísposto no n.o I do artigo 4.o da Lei n.o 35/2014,
de 20 de junho, toma-se público que, por despacho de 25,:0112017 , da
Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão de Recursos Humanos,
em substinrição do Diretor de Departamento de Recursos Humanos,
conforme Despacho n." 2/DGRFVI T de L3/07 2017 ,loi determinada a

conclusão com sucesso, do período experimental na carreira./categoria
de Técnico Superior iProteçào Civil), aberto pelo Aviso n.' t 1753/20 I 5,
publrcado no DiárLo da Repúhlìr:a,2-" série, n.' 23 t, de 25 de novembro
de 20 I 5, de Carlos Alexandre Marques Fernandes Sousa Veigas, a que
corresponde a 2.'posiçào remuneratória e o nível remuneratório 15,
ambos da carreira de técnico superior, da tabela remuneratória única
dos trabalhadores que exsrcem funções públicas.

I de agosto de 2017. 
-0 

Diretor do Departamento de Gestão de
Recursos Httmanol Jodo Pedro Contreiras.

3 I 0687995

MUMCíPIO DE LOULÉ

Aviso n.o 973212017

Ana lsabel Encarnação Carvalho Machado, com competências de-
legadas em 2l /10J20 tl, em cumprimento do disposto no artigo 4." da
Lei n." i512014, de 20 de junho, toma público que na sequência do
procedimento concursal n." 03/2016, para constifuição de reservas
de recrutamento na categoria de assistente operacional da carreira de
assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas, aberto por aviso publicado no Diárío da República,2.' sêrte,
n.'155, de 12!08/2016, foi celebrado contrato de trabalho em fun-
ções públicas por lempo indeterminado com a trabalhadora Sandra
Maria Guerreiro Martins, na categoria de assistente operacional da
carreira de assistente operacional, 1." posição remuneratória, nível
remuneratório l.

2 de agosto de 20 I 7. - A Vereadora , Ana Isabel Encanruç'ão Car-
vailto ilÍac'hado.

3 I 0690251

MUNGíP|o DE MAFRA

Aviso (extrato) n.o 9733/2017

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

Pala efeitos do disposto na alínea fl do n.o 3 do artigo 10.'da Portaria
n." 83-A/2009, de 22 dejaneiro, na sua redação atual, toma-se público
que se encontram at-ixadas a lista de resultados da Entrevish Profissio-
nal de Seleção e a lista de ordenação final dos candidatos admitidos ao
procedimento publicado no aviso n." 419l/2017 , de 24iMl2017, nos

18409

locais de estilo do: Paços do Município e na página el;tróq1*u 6a Càmara
Municipal de Malra f wuo'.cm-mafra.pt)-

I I de agosto de 2017. - 
O Presidente da Câmara' Hettter ,4ntónio

Guen'u Sotrso Silva.
It07tB90l

MUNICíPO DE MATOSINHOS

Aviso n.o 973412017

Alteração ao Plano Diretor llunicipal de lllatosinhos de t992

Eduardo Nuno Rodrigues Pinheiro, Presidente da Câmara !Íunicipal
de lvlatosiúos:

Tonra público, que a Càmara Municipal em reunião ordinária de 27 de
junho de 20 I 7 deliberou, prorrogar pelo prazo de I 6 meses a elaboraçào
ão processo de revisão do Plano Diretor Municipal de 1992, ao abrigo
do n.'6 do artigo 76.o, do Decreto-Leí n." 80/2015 de l4 de maío.

Deliberou ainda publicitar esta decisào nos termos do n.' I do ar-
tigo 76.'do Decreto-Lei n-'80 2015 de l4 de maio.

:l de julho de 20 t 7. - O Presidente da Câmara, Eíuardo Nuno Ro-
drigues Pin-heiro.

Deliberação

Ponto dezassete da Ordem de Trabalhos da reunião
ordinária do executivo Realizada

no dia vinte e sete de junho de dois mil e dezassete

A Càmara VÍunicipal apropriou a informação dos serviços e deliberou,
por unanimidade, aprovar a presenÍe prorrogação de prazo, nos iermos
da inlormagão dos serviços.

27 de;uúo de 201 7. 
- O Presidente da Câmara Municipal, Dr: Eúnrclo

l\íun o Rodrígu es P in he üo.
6 I 0687484

MUNrcíPP DA MEALHADA

Aviso n.o 973512017

Em cumprimento do disposto na alínead), n." I, artigo4.' dâ Lei
n.' 15''20 14, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Fun-

ções Públicas, toma-se público, que as comissões de serviço dos chetès de

setor, António Annrnes Gaspar Pita e Luís Miguel Paíva Simões, cessÍüÌün,

nos termosprevistos na alínea c), n^" l, artigo 25."daLein." 220M, de l5 de
janeiro, na sua redaçào atualizadâ, em virfirde de terem sido extintos, respe-

tivamente, o Setor de Ambiente e Serviços Uóanos e o Setor de Eúrcação e

Despono, em resultado da alteração da esÍuhra orgânica municipal apmvada
em reunião da Câmara Municipal da Mealhada de 15 de maio de 20t7-

Mais se toma público, em cumprimento do disposto na alínea c),
n.' l, artigo:1-" da Lei n." 15i2014, de 20 de juúo, que aprova a Lei
Geral do Trabalho em Funções Púbticas, que, por despachos (n."'21,
22,23,24 e 25) do Presidente da Câmara Mwricipal da Mealhada, de

I 9 de julho de 20 I 7, proferidos no uso ú competência conferida pela
alínea a) do n.o 2 do artigo 35-'da Lei n.'75i2011, de l2 de setembro,
e nos ternìos das disposiçòes conjugadas do n.o I do artigo 27." da Lei
n." 2i2014, de l5 dejaneiro, na sua redação atual, e artigo 19." da Lei
n." 4912012, de 29 de agosto, que adaprou a citada lei à administração
local, foram nomeados, em regime de substinriçào, com etèitos a I de
julho de 2017, os seguintes tócnicos superiores:

Antrinio Antunes Gaspar Pita, no cargo de Chele da Divisào de Ser-
viços Urbanos e Ambiente, a autèrir a remuneração correspondente a

€ 26l],84;
Luís Miguel Paiva Simões, no cÍìrgo de Chefe da Divisão de Desporto

e Educaçào, a autèrir a remuneração correspondente a € 26 I 3,84;
Dora Maria da Silva Matos, no cargo de Chefe da Divisão de Turismo

e Cultura, a auferir a remuneração correspondente a € 2613,84;
Susana Branco Baptísta de Oliveira, no cargo de Chefe do Setor de

Educação, a aúerir a remuneração correspondente a € 2025,1 5 ;

Gabriela Alexandra Femandes da Silva, no cargo de Chefe do Setor
de Espaços Verdes e Floresta, a auferir a remuneração correspondente
a € 2025,3i.

As nomeações em subsdn-riçào tbram tèitas nas seguintes condições:
cessam passados 90 dias sobre a data da vacarura do lugar (dia I dejulho
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nnuucípto Do FUNcHAL
Divisão de Administração Geral

cBRtroÃo N' 912/2022

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

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

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

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

Ordinária da Cârnara MunicipaT, reafizada no dta catorz.e de fevereiro de dois

mil e dezantove, onde estavam presentes o Vice-Presidente, Miguel Sérgio

Camacho Silva Gouveia (Coligação Confialça), estando presentes os

Vereadores: Rubina Maria Branco l-ealYargas (PPD/PSD), Jorge Miguel do Vale

Fernandes (PPD/PSD), Idalina Perestrelo Luís {Coligação Confiança), 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 Confrança) Elias Rodrigues Homem de

Gouveia (PPD/PSD) e João Pedro Mendonça Vieira {Coligaçáo ConÍiança).-------

---Presente, ainda, Manuel Trindade Gouveia da Silva, da Confi.ança, que nos

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

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

a vaga ocorrida nesta reunião pela ausência do Presidente d.a Câmara.----------

"2 - ESTRATÉGIA LOCAL DD IIABITAÇÃO:------

- Aproaciçõio dq. Estraltéqia Local de Hahítação para o Mu&Ípío-do

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

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

subscrita pela Vereadora da ConÍiança, Madalena Nunes, e submeter à

4
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Assembleia Municipal: ---------

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

direito, constitucionalmente consagrado, de todos os cidadãos a uma habitação

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

políticas e medidas destinadas a promover o acesso à habitação própria oÌr

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

Resolução de Conselho de Ministros no. 5O-A/2O18, de 2 de maio, visa

acomodar a população que por situações de grave carência e vulnerabilidades

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

adequada; c) Foi aprovado pelo Decreto-Lei n".37/2O08, de 4 de junho, ouTo

Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitaçao", que consiste num prograrna

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

vivem em condições habitacionais indignas e que náo dispõem de capacidade

Íinanceira para suportar o custo de acesso a uma habítação adequada; d) E

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

adequada e permanente sejam comportáveis para os orçamentos familiares,

assegurando um princípio da acessibilidade habitacional que se coadune com

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

estabüdade, da cooperação, da participação, da equidade, da perequação, da

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

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

instrumentais na concrel:z,ação dos princípios orientadores da Nova Geração de

Políticas de Habitação e atendem às especificidades do territorio. f) Na execuçáo

do "1" Direito - Programa de Apoio ao Ácesso à" Habitaçã.o", ê reservado aos

MunicÍpios um papel fundamenta-l no âmbito da estratégia e gestão locais,
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cabendo aos mesmos"agregar, aualiar e gerirtodos os pedidos de apoio ao abrigo

do 7" Direito que lhes sejam submetidos em consondncia com a estratégia por ele

d,efinida para as soluçôes habitacionais que pretende uer desenuoluidas no seu

território, promouendo as ações necessdrias para assegurar a uniuersalidade, a

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

agregados que uiuem em condições indignas e em situaçã.o de carência

ftnanceira"; g) Compete ainda aos Municípios, nos termos do artigo 3Oo do

Decreto-Lei n" 37 /2018, de 4 de junho, deÍinirem a sua prôpria estratégia local

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

conceder nos seus territórios e as soluções habitacionais que pretendem ver

desenvolvidas; h) Para as diversas soluções habitacionais do "7" Direito -
Programa de Apoío aoÁcesso à Habitação" ê assegurado frnanciamento, quer no

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

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

Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 3O.o do Decreto-Lei

n" 37 /2OO8, de 4 de junho e do estatuído na alínea i) do n". 1, do artigo 23." e

da alínea h), do oo. 1, do artigo 25"., da Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, na

sua redação atual, aprovar e submeter à apreciação e decisão da Assembleia

Municipal a Estratégia LocaL de Habitação para o Municipio do Funchal, em

anexo à presente deliberaçáo, condição essencial para a implementaçáo do o7"

Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação", corrforme decorre do artigo

2"., daPortaria n." 23O12018, de L7 de agosto"

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

reaÌçou que "este documento é estruturante e balizador para o {inanciamento e

implementação das medidas na área de atuação do Funchal. O Governo da

3
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Republica criou o instrumento "1o Direito", de forma a permitir o financiamentsr,

quer no âmbito 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 diagnóstico feito pela

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

sendo um deles e fundamental a lista de espera. Neste momento, existem 37OO

agregados em lista de espera, tendo esta lista aumentado ligeiramente devido

ao regresso de alguns portugueses da Venezuela e esse diagnóstico contempla

dados preocupantes, 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 criação do regulamento de atribuição de

habitação social com critérios definidos, porque as pessoas dizíam que as casas

erzun atribuídas sem critérios. Outra medida implementada foi a criação do

Subsídio Municipal ao Arrendamento devido à nossa consciencializaçâo de que

as pessoas não tinham possibilidade de assumir os valores das rendas, que nâ

altura jâ eram elevados e que complementa outros jâ existentes e geridos pela

Segurança Social e pelo IHM. Outra medida criada foi a criaçáo de um Programa

de Reabilitação, o PRESERVA, ajudando as pessoas na criação de melhores

condições de habitabilidade das suas casas, através de um regulamento com

critérios definidos. Também foi criado o Programa "Amianto Zero", jâ em fase

Íinal e falado na semaÍÌa passada relacionado com os proprios Bairros da

SocioHabitaFunchal. A nossa preocupação aquando da elaboraçáo desta
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estratégia foi construir um documento que prevê medidas na asea da habitaçã6,

que vão desde a nova construção à reabilitação, estando previsto o

arrendamento e o subarrendamento, as questões das micro cenúalidades,

questões relacionadas com o desenvolvimento comunitário e inclusão 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

urbalismo e do novo PDM e surge de um trabalho transversal entre o

Departamento de Ordenamento do Território, do DepartaÍnento 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 inclusão de

diferentes parceiros quer sejam publicos quer sejam provados porqÌre,

infelizmente, o problema da habitaçâo não se pode resolver apenas com a ação

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, disse ser

positivo e interessante criar um documento com este âmbito e com uma

estratégia ao nível da habitaçào. Acerca do diagnóstico, questionou se poderiam

ter acesso ao mesmo, ao que a Vereadora Madalena Nunes, da ConfraïÌça,

informou que o referido diagnósüco 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

5
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Retomando a palavra, a Vereadora Rubina LeaJ, do PSD, disse ter

conhecimento dos estudos anteriores. Referiu que "seria interessante ter

conhecimento deste diagnósüco com a carateúzação atual, sendo importante

haver uma estratégia a este nível. Quero frisar que este documento permite qrre

se veja o que as vereações do PSD fizeram nesta rnaténa, 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 eraln atribuidas sern

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 identificação dos

candidatos. Não havia um regulamento, é verdade, mas existiam critérios e

erarn dadas pontuações aos processos conforme as prioridades, sendo que todas

as atribuições de habitações eram submetidas 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 sáo 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 üpo de perceção por

parte das pessoas de que as casas eram atribuidas sem critérios. Quando se faz

política, não se pode esquecer o trabalho que está feito para trás e esta

estratégia é para a próxima dêcada e para outras pessoas que qui estarão a

prestar o seu melhor no sen'iço publico, sendo a questáo fulcral que 45 anos

depois do 25 de abril o problema da habitação continua a não estar resolvido e

continuamos a traba-lhar no sentido de resolver"

6
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--- - Usando da palavra, a Vereadora Joana Silva, do PSD, e antecedendo a sqg

intervenção sobre este assunto, endereçou ao Vereador João Pedro Vieira, um
pedido de desculpas pelas considerações pessoais que efetuara na últirna

reunlao

---Continuando questionou o número de fogos construídos pelo presente

Executivo, ao que a Vereadora Madalena Nunes, da Confrança, informou que,

ao abrigo do Programa "Amianto 7-eto", eram cerca de setenta novos fogos,

faltando concluir trinta, cuja construçâo estava a iniciar-se.----------

---Retomando a palavra, a Vereadora Joana Silva, d.o PSD, e relativamente ao

Subsídio Municipal de Arrendamento, questionou se seria alvo de algurna

mudança face ao presente diagnóstico e pelo facto de as rendas estarem a

aumentaÍ, ao que a Vereadora Madalena Nunes, da Confrzaça, 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 alteraçáo dos va,lores a

apoiar, sendo que estes apoios já representam um grande encargo paÍa 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 sentido, tendo sido rejeitada e considerada

demagogica. Questiono, a este propósito, o que mudou e qual arazâo de ter sido

agora incluída nesta estratégia"

--- - Em resposta, a Vereadora Madalena Nunes, da ConÍiança, referiu: "Na

estratégia ê utìJìzar, nomeadamente na zona da Nazaré, onde existe um terreno

que a Câmara poderá construir habitaçáo, em pa-rceria 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 ConÍiança, acrescentou que para

além da questão das novas habitações e das renovações dos Bairros Sociais,

existem também os projetos de reabilitação para habitação jovem no centro da

cidade, como alternativa às zonas de risco

---Retomando a palawa, 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 ConÍiança, 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 Joala 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 ultimo, esta mesma Vereadora, colocou a questão relacionada com as

várias habitações que ainda estavam por reabiltar desde os ultimos incêndios.-

--- - A Vereadora Madalena Nunes, da Conhança, informou que existem casas

em zonas de risco e que por essa razâo não poderão ser reabilitadas e terá que

ser encontradas soluções para estes casos.----

--- - Intervindo, o Vereador João Pedro Vieira, da Confiança, sobre a questão

dos incêndios e na sequência de declarações proferidas, na altura, pela
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responsâvel 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 Confiança, disse

existir uma gr€ülde diferença entre o PRESERVA e a ASA. "Tudo terá a ver corn

questões de legalidade, ou seja, através do PRESERVA não é possível apoiaÍ

reabilitações de casas que estão ilegais. Ajudamos primeiro através do GTZA,

na elaboração do projeto de legalização, e só depois é aprovada a ajuda através

do PRESERVA", frisou

--- - Tomando a palawa, a Vereadora Joana Silva, do PSD, disse compreender,

mas quando existia uma lista de espera tão grande pzÌra habitação, este apoio

poderia fazer a diferença a fim de criar melhores condições de habitabilidade.

Ainda sobre os incêndios, questionou quantos projetos foram elaborados.-------

--- - Em resposta, o Vereador João Pedro Vieira, da Confiança, informou que

"no tota1, e na a,ltura, forarn acompanhados 35 processos que inclutratn 22

projetos de arquitetura e especialidades, podendo, no entalto, os dados não

estarem afsalizadgs 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 aquisição, relembrando que o PSD

já apresentara uma proposta no sentido da criação de uma sociedade de

reabilitação urbana que seria mais vantajosa para a Cârnara e que poderia ser

feita através da SocioHabitaFunchal mas que foi rejeitada, parecendo agora, em

sua opinião, existir uma convergência nesse sentido

--- - Usando novamente da palavra, a Vereadora Madalena Nunes, da ConÍïança,
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esclareceu: "Vão ser usadas as verbas e Íinanciamento do "Primeiro Direito'

para a área da reabilitação que apoia com 30% a aquisição a fundo perdido s

com 4oo/o a própria reabilitaçáo e outros financiamentos disponíveis"

--- - Intervindo o Vice-Presidente, Miguel Gouveia, por sua vez,referiu: "Estamos

a fa-lar de uma estratégia que tem uma vigência de 10 anos e é condição para

aceder às linhas de financiamento 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, açlÌrando da definiçáo da ORU, foi

opção este instrumento porque para este espaço de reabilitação não se poderia

efetuar uma sociedade de reabilitação nos termos propostos, no entartto, no que

diz respeito aos fundos irnobiüários, com outros instrumentos frnanceiros,

existe sempre essa possibilidade'

-- - A Vereadora Ana Cristina Santos, do CDS/PP, intervindo e relativamente a

este documento estratégico, referiu. "E 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 acessíveis e a preços

razoáveis. Quero relembrar que, há dois anos, o CDSIPP apresentou uma

proposta para criação de um regulamento municipal para a reconversáo

urbanística das áreas urbanas de génese ilegal tendo ainda referido que nesta

estratégia não está incluído 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

beneÍìcios fiscais 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 Confiança, referiu que no ultimo ano já

foram aprovados cerca de cem projetos de reabilitaçáo 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 qÌre

a Vereadora Madalena Nunes, da ConÍiança, informou que a reabilitaçáo urbana

estava mais vocacionada para as áreas do centro da cidade mas qualquer

privado poderia concoÍïer diretamente ao Programa desde que esteja prevista a

área de reabilitação na estratégia sendo ainda que os beneÍicios poderáo ser

maiores na reabilitação do que propriamente para construções novas.-

------Declaraçdo de Voto do PSD. Os Vereadores do PSD justiÍicararn o sentido

de voto e irão remeter uma posição final païa aAssembleia Municipal"

----Para constar e devidos efeitos se passou a presente certidáo, gue por mirn

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)
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---José Luís Nunes, Presidente da Assembleia Municipaldo 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 - António 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), Guído

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 MÍcaela 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 PaÍma 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 Freítas Ramalho, Sérgio

Juvenal de Jesus Abreu (PS) e Sílvia Cristina Sousa Silva (PS)

--Grupo Municipal do CDS-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 MiguelVelosa 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 Antonio Freitas Rodrigues, José Jorge Andrade Camacho em

substituição Pedro José Jardim Gomes, Luís Miguel Moura de Sousa, Mário Filipe gesrsg

Rodrigues, Raquel João Martins da SíÍva, 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 I do aÉ.o 25" da Lei 7512013, de 12t}g,

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--7-'/, .' 9"--.-

José Luís Nunes
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AcoRDo DE corABoneçÃo

1. No quadro da Nova Geração de Políticas de Habitação, aprovada pela Resolução do Conselho de
Ministros n.e 5A-A/2A78, de 2 de maio, o Decreto-Lei n.e 37/2ú1-8, de 4 de junho, criou um novo
programa de apoio público, o l.e Direito-Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, para
promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionaís
indignas e que não têm capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação
adequada;

2. O referído Decreto-Lei n.e 37/2O18 define um conjunto de princípios que devem ser observados
na execução do 1.e Direito, entre os quaís o príncípio da acessibilidade habítacional, 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 princípÍos e com o diagnóstico gÍobal atualizado das carências
habitacÍonais 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 abrigo do l.e Direito, no quadro das opçôes por ele definidas
para o desenvolvimento do seu teritório;

4. Em 26 de março de 2019, o Munícípio do Funchal aprovou e, posteriormente, remeteu ao
lnstituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, LP., a sua Estratégia Local de Habitação, na qual
estão sinalízadas 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 l.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.s Direito, a programação da sua execução e a
estimativa dos correspondentes montantes globais de investimento e de financiamento;
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ENTRE:

o tNsTtTUTO DA HABTTAçÃO E DA REABIL|TAçÃO URBANA, 1.P., instituto público dotado de

autonomia administrativa e financeira e património próprio, com sede na Avenida Columbano

Bordalo Pinheíro, n.s 5, em Lisboa, pessoa coletiva número 501 460 888, com o correio eletrónico

ihru@ihru.pt, de ora em diante designado por IHRU, 1.P., representado por Luís Maria Vieira Pereira

Roxo Gonçalves, que outorga na qualidade de Vogal do Conselho Díretívo, ao abrigo do disposto na

alínea a) no n.e 9 da Deliberação n.e 5O8|ZAL9, na redação que lhe foi dada pela Deliberação n.e

L143/2OL}, publicadas no Diário da República,2.? série, respetivamente, a de 6 de maio de 2019 e

a 29 de outubro de 2109;

E

O MUNTCíp;O DE FUNCHAL, com sede na Praça do Município, pessoa coletiva número \LLZ17 3L5,

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

Munícipal do Funchal, ao abrigo do dísposto ao abrigo do disposto na alínea f) do n.s 2 do artigo

35.e da Lei n.e 7512A13, 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

37/2018, de 4 de junho, na sua atual redação, e no artigo L7.e do Decreto-Lei n.s 384187, 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

Z3A/ZOL9, de 17 de agosto, e pelas seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira
(objetol

O presente Acordo define a programação estratégica das soluções habitacionais a apoiar ao abrigo

do programa 1.s Direito para 2OZ (duzentos e dois) agregados. correspondentes a 831 (oitocentos e

trinta e uma) pessoas, que vivem em condições habitacionais indignas no Município'

Cláusula Segunda

{Mdalidades de soluções habitacionaisl

O Município, em função das necessidades habitacionais das pessoas e dos agregados referidos na

cláusula anteríor, vai promover as seguintes soluções habítacionais:

' Construção de prédios ou empreendimentos habitacionais;

' Aquisição de frações ou de prédios degradados e subsequente reabilitação dos mesmos.

Cláusula Terceíra

{Valores do investimento e do financiamento}

1. O valor total do ínvestimento 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 constítui 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,'J"4 € {nove milhões
seiscentos e oitenta e dois míl trezentos e setenta e três euros e catorze cêntimos), concedidos
sob a forma de comparticipações financeiras não reembolsáveís e 14.935.47t,96 € (catorze
milhôes 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 rnáximos
estabelecidos, de acordo com o respetivo objeto, no Decreto-Lei n.e 37/2A18, de 4 de junho.

3. A celebração dos contratos de compartÍcípação está condicionada à existência da necessária
dotação orçamental, em conformidade com o disposto no artigo 70.e do Decreto-Lei n.e

37/2A1.8, de 4 de junho e do n.e 4 do artigo 14.s da Portaria n.e 230/2OL8, de 17 de agosto,
cabendo ao IHRU avaliar a oportunidade da respetiva concessão em função das suas
disponibílidades financeiras e orçamentais.

Cláusula QuÍnta
(Duração)

Este Acordo tem a duração máxíma de 4 (quatro) anos a contar da data da sua celebração, sob
pena de caducídade, sem prejuízo da concÍusão das soÍuções habitacionais cujos contratos de
comparticipação já tenham sido celebrados quando aquela for atingida.

Cláusula Sexta
(RelatóriosI

1.. O Município, decorrído 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 anteríor, remete ao IHRU, l.P. um
relatório sobre a sua execução e, se for o caso. uma proposta fundamentada de atualízação do
mesmo face a alterações que se tenham verificado, designadamente ao nível do universo das
pessoas e dos agregados abrangidos pelas soluções habitacionais objeto do presente Acordo.

2. O último dos relatórios referidos no número anterior, 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 Sétíma

{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.
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Cláusula Oitava

{tnterpretação}

eualquer dúvída ou lacuna relativa ao presente Acordo é resolvida por troca de informação entre os

ora Outorgantes, preferencialmente por via eletrónica.

Cláusula Nona
(Legislação APlicávelI

o presente Acordo rege-se pelo disposto no Decreto-Lei n.s 37120t8, de 4 de junho, na sua atual

redação, e na Portaria n."- 23A12AL8, de L7 de agosto.

Cláusula Décima
(Proteção de Dados Pessoais!

Os outorgantes no desenvoÍvimento de quaisquer atividades relacionadas com a execução do

presente contrato, que envolvam o tratamento de dados pessoais, observam o disposto no

Regulamento (EU) 2OL6/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril (Regulamento

Geralde Proteção de Dados! e demais legislação aplicável.

FEITO EM DUPLICÂDO, AOS DOZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE

O INSTITUTO HAB L|TAçÃO URBANA,I.P.

O MUNICíPIO DO FUNCHAL
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------Catarina Isabel Sousa Pereira, Chefe de Divisáo da Administração Geral,

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

Municipal do Funchal

------CertiÍica, paÍa fins ofrciais, o teor da deliberação tomada na Reunião

Ordinária da Câmara Munícipal,, reafizada 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 {Coligaçáo funchal sempre

à Frente), e os Senhores Vereadores: Miguel Sérgio Camacho Silva Gouveia

(Coligação ConÍïança), Cláudia Sofia Frazão Dias Ferreira (Coligaçáo Confiança),

Bruno Miguel Camacho Pereira (Coligação Funchal Sempre à Frente), Rúben

Dinarte Silva Abreu {Coligação Confiança}, Margarida Maria Ferreira Diogo Dias

Pocinho (Coligação Funchal Sempre à Frente), João José Nascimento Rodrigues

(Coligaçáo Funchal Sempre à Frente), Vitor Hugo Rodrigues de Jesus (Coligação

Confiança) e Nádia Micaela Gomes Coelho (Coligaçáo Funchal Sempre à

Frente).---

---Presente ainda, o Senhor Álvaro José Caldeira Noite, çlue substitui, nos

termos e ao abrigo do disposto nos artigos 78" e 79", da Lei número L69 /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 - ORçAMENI\O E cRÁÀtDES OPçÕES IrO aL,ANO PARA 2O22: - O Senhor

Presidente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado, procedeu à

apresentação dos documentos mencionados em titulo

L



z

MUNICíPIO DO FUNCHAL

Grandes Oocões 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 rnilhÕes, duzentos

e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis euros), repartido por Plano

Plurianual de Investimentos € 31.958.295 (trinta e um milhões, 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 noventa e 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

rníLe 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

Coligação Confiança, referiu ter constatado que as grandes obras continuam

previstas, no entanto, referiu estar preocupado com o pouco investimento na

Capital Europeia da Cultura, que parece ser manifestamente baixo paÍa 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 camarário, tendo sido efetuada uma

adjudicação a uma empresa no valor de cem mil euros, eü€ se pressupõe náo

ser só para 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 uÌnos, quantos jovens iráo ser abrangidos e quais

os projetos e locais utilizados, bem como a Localizaçáo do Pavilháo Multiusos,

ao que o Senhor Presidente da Câmara, Pedro Calado, informou que as

propostas estão a ser analisadas e seráo dados os apoios mediante o seÌl

enquadramento. Relativamente ao pavilhão multiusos, informou que ainda está

ser analisada a melhor localização paÍa o mesmo.

------Retomando a palavra, o Senhor Vereador Álvaro Noite, da Coligação

ConÍiança, questionou acerca do apoio relativo às creches para os filhos dos

jovens casais com menos de 38 zrnos e como será implementado este apoio, ao

que o Senhor Presidente da Câmara, Pedro Calado, informou que se trata d.e

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 á'reas geográÍicas da cidade.-

------Usando agora da palavra, a Senhora Vereadora Cláudia Ferreira, da

Coligaçáo Confiança, questionou acerca do que está previsto ao níve1 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 públicas.

Também questionou o facto de determinadas despesas surgirem com fonte de

financiamento "não dehnido"

------Relativamente a este tema, o Senhor Vereador Bruno Pereira, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, referiu que o orçamento foi reahzado com base em

certos pressupostos. Entretanto, surgiu uma contingência de enorme relevância

3
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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 reuniào

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 contratua-lízadas, seráo confirmadas as fontes

financiamento dos valores agora inscritos como "não definidos", nomeadamente

p€rra 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 hâ meses e foi feita

imediatamente a reprogramação deste processo. Que foi hoje publicado no

JORAM a Portaria de Repartição de Encargos para a comparticipaçáo 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, serão imediatamente para

deÍinidos os outros va,lores.---

------Retomando a palawa, 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 significar 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

Confiança, referiu que irão entrar diferentes fontes de Íinanciamento, mas

4
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conünuará 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 seráo 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

definidos porque só o poderão ser caso existam fundos para tal.--------

------Intervindo, o Senhor Vereador Vitor Jesus, da Coligação Confiança,

questionou se as rubricas relacionadas com águas e sÉÌne€unento serão 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 análise.---

------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 certidáo, que por mim vai

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

---Divisáo 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)
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ASSEMBLEIA MUNICIPAT DO TUNCHAL

CERTIDAO N" 32412022

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

---Certifica, para fins ofíciais, 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 Goligação Funchal Sempre à Frente, constituído por vinte e seis

membros - Alexandre Míguel Carvalho da Silva (PPD/PSD), Alexandrina Liliana Marinho

Alves (PPD/PSD), António 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 Tíago Míguel 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), Jose Jorge Andrade Camacho (PPD/PSD) 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 (PPDIPSD), 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 Sérgio Juvenal de Jesus Abreu, Luísa Maria
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Soeiro Marinho Antunes Paolinelli, Manuel Pedro Calaça Vieira, Maria lsabelde Ponte Garcês

e Tânia Sofia Andrade Gonçalves Caetano em substituição de Maria Madalena Caetano

Sacramento Nunes

---BE - Bloco de Esquerda, é constítuído por três membros - Egídio Paulo Caires Fernandes,

MiguelÂngelo Monteiros da Silva em substituição de Paulo Sérgio 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 Vieíra substítuído por José Nelson TeÍxeira 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'á--,-'a1*
José Luís Nunes
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pRocRAtda ESTRAÍÉGtco oE REABIuTAçÃo URBANA cÉNTRo HlsrÓRlco Do MUNlclPlo Do FUNçHAT

OP Oô . REVIÍALIZAçÃO DA RUA DAS PRETAS

IPRoGRAMA oE AcçÔESl

A intencáo da propmta de Íoüüalização da 3qa*d.?s Pretas e-gggpÍóximq's, assenta na

cmoreensáo da importância dste conjunto cle t"açados na malha urDana Oa ddade do l-uncnal.

.fií^ u oÍocurar Íesolver os problemas anterioÍmante identificados e que sê considêraram os mais

I-ì."J"rúti"* desta unidade de intervenção, propoÈse que a intervênção incida: na requalificação do

.sÃo oúolico e a reabilitação do coniunlo habitacional circundantê, caÍacleíizado ganáicamentê, por

ionrtit@"" "t 
t"u êstado de conservação'

LUGAR

DevolvêÍ a idêniidade ao Ímal

COMUNIDADE

PÍoínover o ênvolvimênto da comunidade

EDIFICADO

Beneficiação dos conjuntos edificados

Processo de regeneração urbana

lntaÍvir no pavimento e irÍfraestruturas

lnteÍvir na iluminação ê sinalética urbana

TRANSPORTÉS

Mdhoria das acesstÍlidades
Favoísêr a mobilidade sustentável
Assegurar a pÍoximidade a seÍviços básic$

ECOLOGIA

CLIMA E ENERGIA

Promovs a aficiência ensgéüe

RÊCURSOS

Asseguítr a gstaio ds miduos sólid6 sólidos

ÊsÌAoos DÉ coNsERì/AçÃo

IANALISE EFECÍUADA PELO GAAINETE OA CIDADE}

- 

EDIFICADOËMRUíNA

Ausância ou inopmcionalidade dê infr@sbutuE base. Anmallas
que oloem em riso a súdê e sguHça, podmdo
miivar acidmtes gEres ou muito gmves, req6rfldo babalho de
sbsÍituição ou rspaÉÉo çmbal, empla ou üctal, ds diÍicil de
êre@€o.

: EDtFtCADOttITOO€GRAOADO

Anomllas que pBjudl€m o aspsdo do ediÍÍcio e que Bqueem
t-dbalhos dè GpaEçáo, llmpea ou sbstituição ponh/ais dB dficil
are@Éo.

ffiã EDIFICAOOI)€GRADADO

Af,walias que pEjudicam o aspecb do edficio a que equeEm
babalhos de llmpEa il rBparaÉo, ponttal q amph, de Íacil
exeeção.
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PRdECTO GERAL PARA PROGRAMA ESTRAÍÉGICO DE RÊAAILITAçÃO URBANA CENTRO HISÍÓRICO E)o MUNICIP|o DO FUNCHAL Ánen oe aelgtutlçÃo uRBAirA. ÉsTADos DE coNsER\r'AçÃo oo ÊDtFtcAoo
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Rua de São Pedro - 29 | I

São Pedro

Misto I Comscio e Habilação

3

Muito DegÍadado

fissuÉÉo do revestimto extsiü

reb@ em eíado d9 rulna

múltiplas infihBções e esrimentos

GGCMF OOO9

Rua de São Ped@ - 23 | 25 | 27

São Pedo

Habitação

3

Ruína

fissÉção do revestimsto exteriq

íebo@ em estado de ru im

múhjplas inÍilbações a e$drimsntos

GGCMF OOlO

CLASStFtCAÇÃO

MORADA

FREGUËSIA

uso
M PISOS

ESTADOÓGe.

ANOmU

REFERÊNCIAET

OBSÊRVAçÓES

cóDrco
NOME

cóuco
NOME

cóüco
NOME

. .,-)

CLASSIFICAÇÃO

MORADA

FRÊGUESIA

USO

NO PISOS

ESTADOm*.

ANOmU
REFERÊNCnÈÈ

OBSERVAçÕES

Rue de São Pedo - 21

CLASSTFTCAçÃO

MORADA

FREGUESIA

USO

N Ptsos

ESTAOOwT.

ANOmn
REFERÊNCIAeI

oBsEFrr'AçÕES

São Pedro

HabitaÉo

3

Ru ina

fiss€Fo do revestimmto extqiq

reb$o em estado de ruÍna

múltiplas inÍiltraçóes e estrirentos

s
- 

EDIFICAOOMUIÌODEGRAOADO

Anomallas que pEjudicam o aspêc{o do ediíÌcio e que Eque€m
trabalhos de repaBção, limpeza ou ilbstituição pontuais de diÍicil
êxeeËo.

rïT EDIFICADODEGRADADO

Anomalias que pGjudicam o aspêdo do edificio ê que €queEm
trabalhos de limpqa q reparação, pontual @ ampla, de fácil
exeqÉo.

O GâbiEbdaCtsdã

ê GdEbdsctsd.

ESTADOS OE CONSERVAÇÃO
IANÁLISE EFECÌUADAPELO GABINETE DA CIDADE]

- 
EDtFtcAooEÍÍRuíNA

Ausência ou inopsacionali,Cade de inFaesbutuÉ base. Anomalias
que @lo€m em Íis@ a súde s *guHça, podmdo
motivar acidmles gEvss ou muito gEves, requermdo fabalho dê
ilbsÌituição ou reparaÉo pontual, ampla ou total, de dilÍcil de
exeoÉo.

ã"ül':'ffiï'x$Hï.ïS"fJ;ï"ilïgï:l"ï$:",3iJ:":"#ï'o"," 
sus.cçÃo ms. DARFE*'ALE

ES@EMSGRÂFCOSSil Efu e GauGbd.Cíd.
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=P,*.*o,-POR O FUNCHAL SEMPRE À FRENTE UrbonÍsmo

Divisõo
de Reobilitoçõo Urbana

De: Alexondro Gouveio Poro: Sr. Dr. Froncisco Quintol Poro:

No Registo: No Subprocesso: Nosso Referêncio:

Procedimenlo / AssunÌo:

Nome:

Morodo

I. ASSUNTO

No ômbito 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), estó previsto o Reobilitoçõo poro

onendqmento no Centro Histórico 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

dinômico poro implementoçõo do funçÕo hobitocÍonol

e revitolizoçÕo do Centro do Cidode, controriondo o

desertificoçôo do edificodo que contribui poro o
desvitolizoçõo do tecido económico locol ossim como,

poro o inseguronço.

lmporto reverter o processo por vio do ocupoçõo do

Centro, otrovés de progromos de usos como comércio,

serviços e muito porticulormente, hobitoçÕo.

Doto

Despochos:

Direlor de Deportomenlo:

Chefe de DivisÕo:

O
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Urhonismo

Neste ombito. o município tem sinolizodos olguns prédios poro, ofrovés do "ocordo de

coloboroçõo com o IRHU - progromo lo direito", iniervir no sentido de reobilitor e desïinor,

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 íncêndios de 2016 e que. oté oo momento, nÕo forom objeto de

quoisquer obros de reobilitoçÕo, encontrondo-se todos em ruínos.

Nesles termos, e com o propósito de reobilitor todo o conjunto de prédios do lodo noscente

do Beco do Modureiro, propomos que sejo odquirido o imóvel oo Beco do Modureiro no 10,

12,14,14",16 e lB, dondo conlinuidode òs oquisições referentes o este conjunto de imóveis.

Troto-se de um prédio. conforme descrito no Conservotório. composto por três números de

motriz. A proposto prevê unir os três construções existentes com o objetivo de tiror moior

portido do óreo, poro o desenvolvimento dos froções propostos. Prevê oindo o oumento de

um piso recuodo sobre o construçÕo oo beco do Modureiro com o no de polício ló el8.

Este conjunto de prédios que se enconirom em estodo de ruino, proporcionom umo série de

hóbitos que poem em risco o soúde público, ossim como constituem um foco permonente

de possíveis Íncêndios, numo zono centrol, que é constituído no suo moiorio por prédios

ontigos, podendo resulfor numo situoçÕo cotostrófico.

Acresce-se o focto de, dodo o estodo de ruinos. podem vir o coir poro o vio público. o

quolquer momento, elementos construtivos integrodos nos fochodos, que poderÕo por em

risco pessoos e bens.

Este prédio, com óreo de 535 mz, permitiró o execuçõo de um edifício de hobitoçÕo

coletivo, prevendo-se o execuçõo de nove froções hobitocionois, umo de tipologio T0,

cinco de tipologio Tl, duos de tipologioT2 e umo de tipologio T3.

As obros de reobilitoçÕo e de reodoptoçÕo deste imóvel, irÕo conferir condições

estobilidode e de conforÌo oo imóvel, proporcionondo melhores condições gerois de

solubridode e seguronço o todo o zono envolvente.

A çÕo superior,
'Ã";

/..^-
(Morio A lexondro Gonçolves de Gouveio)
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PTANO DE TRABATHOS - EXPROPRTAçÃO
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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICAÏIVA

ì. coNsIDERAçÕES GERATS

Refere-se o presente memório descritivo e justificotivo ò obro de reobilitoçõo do imóvel

oo Beco do Modureiro, no 10,12,14, 14-A, ló e lB, freguesio de S. Pedro, Conselho do

Funchol.

Trotq-se de umo propriedode com 535 m2. constituído por três construções perfozendo

umo óreo coberto de 3ó3 m2 e umo óreo descoberto de 172m2.

Segundo os descrições de codo umo dos construções nos codernetos prediois, o

construçÕo com no de policio I ó, ì8, e o construçÕo com o no de polício l4o tem dois

povimentos e o construçÕo com o no I 0, ì 2, e 14lem três povimentos.

Troto-se de um prédio, conforme descrito no Conservotório, composto por irês números

de motriz. A proposto prevê unir os três construções existentes com o objetivo de tiror

moior portido do oreo. poro o desenvolvimento dos froções propostos.

A proposto prevê oindo o oumento de um piso recuodo sobre o construçõo oo beco

do Modureiro I ó,18.

Todos os construções encontrom-se em ruinos desde os incêndios de 201ó. montendo

os poredes de olvenorio de pedro, que terÕo de ser objeto de relotório técnico de modo

o oferir do possibilidode do suo monutençõo.

Em termos de meiodologio de trobolhos, deveró ser executodo umo estruturo de

contençÕo dos poredes de olvenorio de pedro existentes, poro posteriormente dor

início o trobolhos de limpezo e demoliçõo de poredes cujos condições de degrodoçõo,

tecnicomente nÕo sejo vióvel o suo monutençõo, dondo depois início ò obro de

reobilitoçõo do imóvel. conferindo todos os condÍções necessórios oo uso hobitocionol.

2. CARACTERbTICAS TÉCNICAS

Seró eloborodo o levontomento do existente e posteriormente, o projeto de orquiteturo

e respetivos projetos de especiolidodes. tendo como objetivo o monutençÕo dos

poredes de olvenorio de pedro que forem possíveis integror.



Serõo executodos lojes oligeirodos enire povimentos. Estruturo do coberturo metólico,

devidomente troÌodo, impermeobilizodo e revestido o telho de conudo.

Serõo usodos, sempre que possível os moteriois de revestimentos trodicionois,

revestimento de poredes em orgomosso de colou equivolente, ossim como tintos com

bose de silicqtos ou col, coixilhorios, portos e jonelos executodos em modeiro.

Dependendo do levontomento do existente, prevê-se que o projeto desenvolvo 9

froções hobitocionois, umo froçõo de tipologio T0, cinco de tipologio Tl, duos de

tipologio T2 e um de tipologio T3.

3. PROGRAMAçÃO DE OBRA

Prevê-se que o obro posso ser executodo num prozo de 12 meses, que deveró ser

precedido de ó meses poro eloboroçõo de projetos, sendo desde jó necessório

proceder ó exproprioçõo do imóvel.

de Urbonismo

+ t__
Divisõo de ReobilitoçÕo Urbono

Setembro de2022
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RELATORIO DE AVALIACÃO

í - lntrodução.

A presente avaliação diz respeito ao predio urbano localizado no Beco do

Madureíra com os números 10, 12, 1a( na freguesia de são pedro, municípío 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 utílidade 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. É composto por um edifício com três pavimentos destinado a habitação.

Tem área total de solo de 128.00 m2 e uma área bruta de construção de 384.00 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 o Beco do Madureira. O prédio

encontra-se inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5890 e descrito na

conservatória do Registo Predial do Funchar, sob o n.o 1zgl1rggr1230



2



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 Area central principal, artigo 3g.", inctuído 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 definÍdos, 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 15% 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.o10 arto26/CE) - Factor correctivo de 10% de acréscímo, atendendo ao
facto do terreno ser plano e de fácil construção (n.og arto26lcE).
O cálculo do valor do solo será obtido pela sua capacidade construtiva atendendo a
este factores e aos seguintes:

- Preço por metro quadrado de construção 1000,00 €/m2

- Area edificada/edificável - 384.00 m2

- Números 6 e 7 do artigo 260 do C.E. - 23,5 %

2.2 -Valor do solo

Valorsolo = 1000,00 €1m2x384.00 m2 x 0,23s x 1,15 x 1,10 = 1141s3,60 €

2.3 - Valor das benfeitorias

Benfeitorias acima descritas conforme fotos (alçado que confronta com o Beco do

Madureira) - 10000.00 €

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-- ------114153'60 €

Valor das benfeitorias------ ----10000P0€
í24153,60 €

(Cento Vinte Quatro Mil Cento Cinquenta Três Euros Sessenta Gêntimos)

JORGE MANUEL Assinado de forma digital Por
JORGE MANUEL CÂMARA DE

CÂMARA DE

SENA CARVA

CARVALFIO

1614:20:58
+01'00'
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RELATÓRIO DE AVAL|ACÃO

í - lntrodução.

A presente avaliação diz respeito ao prédio urbano localizado no Beco do

Madureíra com o número 14A, na freguesia de São Pedro, município do Funchal,

ao abrigo do contrato para "Prestação de serviços de avaliação no âmbíto 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 públíca pavimentiada, 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. É composto por um edifício com dois pavimentos destinado a habitação.

Tem área totalde solo de 126.00 m2 e uma área bruta de construção de 252-OO 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 o Beco do Madureira. O prédio

encontra-se inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5880 e descrito na

Conservatória do Registo Predialdo Funchal, sob o n.o 123/19871230
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N.:l0l t3/2022
2022-08-18 I1:33:4tt

ENTRADA

2 - Cálculo do valor da indemnização

2.1 - Crilério de avaliação

No cumprimento dos condicionamentos do regulamento e planta de ordenamento

do PDM do Funchal, da Area 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 15% 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.o10 arto26/CE) - Factor correctivo de 1Oo/o de acréscimo, atendendo ao

facto do tereno ser plano e de fácilconstruçáo (n.o8 arto26/CE).

O cálculo do valor do solo será obtido pela sua capacidade construtiva atendendo a

este factores e aos seguintes:

- Preço por metro quadrado de construção 1000,00 €/m2

- Área edificada/edificrivel - 252.AO m2

- Números 6 e 7 do artigo 260 do C.E. - 23,5 o/o

2.2 -Valor do solo

Valor solo = 1000,00 €/m2x 252.00 m2 x 0,235 x 1,15 x 1,10 = 749í3,30 €

2.3 - Valor das benfeitorias

Benfeitorias acima descritas conforme fotos (alçado que confronta com o Beco do

Madureira) - 5000.00 €

3 - Valor da indemnização

A indemnização a atribuir o valor do solo em propriedade plena acrescido do valor

das benfeitorias construídas sobre a parcela.

3

Assim teremos:



CÌvIF
DJ

N.:101 l3/2022
2022.08-18 11:33:46

ENTMDA

Vator do so6------.- - - --*-- - -74913,30 €

valor das benfeitofiss*-
799í3,30 €

(Setenta Nove illt Novecentos Treze Euros Trinta Gêntlmos)

JORGE MANUEL
CÂMARA DE

SENA

CARVALHO

Assinadodeforma
digitalporJORGE

UEL CÂMARA DE

16
14:2O:06+0t'00'
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RELATORIO DE AVALIAÇÃO

1 - lntrodução.

A presente avaliação diz respeito ao prédio urbano localizado no Beco do

Madureira com os números 16, 18, 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 públíca 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. E composto por um edifício com dois pavimentos destinado a habitação.

Tem área total de solo de 281.00 m2 e uma área bruta de construção de 218.00 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 o Beco do Madureira. O prédio

encontra-se inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5870 e descrito na

Conservatória do Registo Predial do Funchal, sob o n.o 123119871230
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2 - Cálculo do valor da indemnizaçâo

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 15% 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.o10 arto26lCE) - Factor correctivo de 10% de acréscimo, atendendo ao

facto do terreno ser plano e de fácil construção (n.o8 arto26iCE).

O cálculo do valor do solo será obtido pela sua capacidade construtiva atendendo a

este factores e aos seguintes:

- Preço por metro quadrado de construção 1000,00 €/m2

- Área edificadaiedificável - 218.00 m2

- Números 6 e 7 do artigo 26o do C.E. - 23,5 o/o

2.2 -Yalor do solo

Valor solo = 1000,00 €/m2x 218.00 m2 x 0,235 x 1,15 x 1,10 = G4805,g5 €

2.3 - Valor das benfeitorias

Benfeitorias acima descritas conforme fotos (alçado que confronta com o Beco do

Madureira) - 10000.00 €

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--- -------64805,95 €

Valor das benfeitori íoooo 00 €

74805,95 €

(Setenta Quatro Mil Oitocentos Cinco Euros Noventa Ginco Cêntimos)

JORGE MANUEL i

CÂMARA DE

SENA CARVA

AssÍnado de forma dígital
poTJORGE MANUEL
CÂMARA DE SENA

o
1614:19:18

+01'00'

4
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)A2)iA8t )ó RXSOLI,çÀO 1., }l2t})2 {g DE âBRII DE ?022}
I{ÀPÀ I

IilFORríÀçÃ0 De cÀ8n{EMr}

rlinsô

gil'fIDAD[ : CÀ]lÀRÁ HUNICiPÀi D0 FïiÌlCHÀI (subsetor da A,fiinistraÇáo locai] ttIF 5:.tl1lll5

l{únero seçencial de cabr.nenLo ; 2022 | JI}Q Oata do registo lll : 2022/A8|26

0bservações do Docuoento :

Proposta de Cabirento n." 2A22iJl94
EIPR0PRIÀçÀO PoR UTILIDÀ0E Úgttcn m eREDI0 rrRBÀIo ÍrcÀi,IzÀDo u0 BEco DÀ tíÀixnEIRÀ co+t cs n.' lc, Ì2 E 14, HÀ F?EGUE5rÀ 11E sÃ0
PEDRo, CoNCEIRo D0 I'.uictrÀ.1

Ponles de Financia.apnto
Receilas qerais

)( Receitas prógrias
l'ínanciamnto da UE

(€) (

511.500,00 Í€l 100,00 {

Íet (

0utras Fontes :

l Contração de @réslioos
l Tranferênci.as no àrbito das Âôr
I 0utras: Ídeotificação

PtiblÍcas
{et
Í€t
{€t

(ïl
(cl

íet

Classe 0

CÌassificaçào 0rgânica : 02

Classificação Funcional t 2.1.1

3- í4+51

6-1

0RÇAHEIT0 D0 Àt{0 2022
cfu$RÀ HUìIICIPÀI

0105 flabitação
Aguisição e Reabililaçáo de 5 edifÍci.os Centro do FunchaÌ

ClassificaçãoEconóaica : 07010201 labitaçôês
Conslrução

ll.o Rubrica do Plano z 2022 I 15

ITTI' DESCRITIVO

Àno Corrente 2A23

vil0$s Í€l

2021 2025 Seçiltes
I

2

3=
4

5

6=
7

8=

2

325, 000, t 0
192. 500,00
517.500,00

966.66?,00

966.667,8A

956. 667, 00

966. 667, 00

966.6fl ,A0

966. 56?,00

112.556, 26

20t.911,7{ 966.66?,00 966.667,00 966.66?,00
12{ .153, 60

80,790,1{ 966.667,00 966.667,00 966.667,00

(1) Data do registo do cúi-rento relativo à despesa en anáIise no sistoa inforaírtico de apoio à execução orçarental
Data: 2022108126 Núnro de lançamnto no diário do orçarento: 6??04

Outras 0bservaçòes :

DEcrÀRo ouE À Iì|F0RHÀçÃo pREsTÀDÀ COnCTDE C0ü 0S llÀpÀs DÀ

HGCUçIO oRçÀllnÌril.

Identificação do Declarante
lÍm
Cargo / funçilo
Data

ÁaLdlutuo òUuJo
I ^h6f^ dr Íìiwi cin dg Qççaneoto e Controlo

26-08-2022

e crédiLos especiais/anulações
Dotação corrigida
Cativos/descativos
Cabimntos registados
Dotaçào disponivel

relativo à despesa eo análise
Saldo Residual

inicial





)j))ii)li)6 RxsOLUÇÀrì t.' ltz\D (8 D[ ABRrr DE 20221

T{APA I
I$FCRfiÀ.ÇÀ0 DE CAEMENTú

r 1ânso

TNTIDÀDI : CÂl{ÀRÀ üUNICIPÀi, D0 tUttCHÀt, {subser.or da A,Jnrnisrração Local} t{IF 5lÌ21]l15

llúnero seçencial de eabinenlo ; 2022 I 3195 Oata do regisco l|l : 2022lCt/26

Observações do Docuoenca :

Proposla de Cabioento n," 2022/JI95
EXPROPRIAÇÀÜ POR'JTiL IDÀDE,'ÚBLI;A
COTCET'IO DO FIJNCIIÀI

D0 PREDIO URBAq0 LoCilIZAro tlo BECO DÀ HÀDI'REIRÀ C0lt 0S f{.' l^l A, f{À fRSCUESfn DE SÀ0 PEDR0,

FonLes de Frnanciarnento :

Receitas gerars
X Receilas própri.as

Financianento da UE

Í€t (rt
517.500,00 (€l 100.00 (11

Í€) {i}

Outras Fontes :

Conlraçáo de Eryrésti,oos
Tranferências no ânbito das Àdn. Frblicas
0u trasíìèn( ficação

{€}
{€t
{€t

{?}

Íct
{3}

Classe 0

Cì.assificação 0rgânica
Classificaçào tuncional

Classificação Econóaica ;

ll,n Rúrica do Plano :

ITEII

l- {t+51

6-7

oRÇÁümTo Do Ailo 2022
02 CÀHÀfiÀ HUHICIPÀI
2,4,L. 0105 flúitaçào
Aguisição e Reabilitação de 5 edifícios Centro do ftrnchaÌ
07010201 flabitações
Construção
2022 Í L5

DTSCRITIVO

Àno Corrente 2023

'IAIORES í€I

202t 2425 Seguintes

I
2

3=
{
5

6-
1

8c

r2

125, 000,00
192,500,00
5 17. 500,00

{36.709,
80, ?90,
19.913,

8l 6,

966. 667, 00

966. 667,00

966.667, 00

966. 66?, 00

956.667,00

966. 667, 00

86

14 966,667,00 966.667,00 966.667,00
30

01 966.667,00 966.667,00 966.66?,00

{ll Data do registo do cabirenlo relativo à despesa ear aúlise no sisteoa infornítico de apoio à execução orçamntal
Daf.a: 2022108/26 llúnero de lançaaento no diário do orçarentot 6??05

0utras 0bservações

oECLÀRo QÜ[ A I]tF0Rt{ÀçÀo pRtsTÀDÀ coÍÌtcIDE c0ü 0s HÀpÀs DA

EXDCTJçÀ0 oRçÀünnÀL

Identifi.cação do Declaranlel
ÁrLdtualc Jvuüq
| 'hofn de íìiui cin dg Sçç60ento e Controlo

26-O8-2022

Ìlore
Cargo / função
Data

inicia I
e créditos especiais/anulações

Cabientos registados
Dotâçiio disponível
Cúi-ento relativo á despesa eo anáIise
Saldo ResiduaÌ

vos/descativos
corrigida

(assinatural





2A22108 I 19 RESoLUÇÃ0 N.o 312022 (8 0c ABRrL DF.2022)

t09À I
nnwi{Âo D8 càBDcN[o

dipama

ENTIDÀDE : CItl{AM UUNICIPAL D0 FUNCHÀÍ. (subsetor da Adninistração Local) t{IF 511217315

NrÍnero seçencial de cabinento : 20ZZ I 3Í26 Data do registo (ll z 20Z2l0BlL9

0bservações do Oocunento l
Proposta de Cabinenlo n,o 202213126
EXPR0PRIAçÃO POR IJTILÍOADE PúBtIcÀ m eRÉDIo 0RBAlro LocÀtIzAEl t{0 BEco DA uÀ0IBEIRA cgr1 os tt.os 16 E lB, NA i'RlcgEstA 0E sÃ0
PEDRO CONCLEHO DO FIiNCHAI

Fontes de Í'inanciarnento :

Receitas gerais
X Receitas próprias

Financianento da 0E

0utras FonLes :
(€) (fl Contração de Enpréstinos

325,000,00 (e) 100.00 (tl Tranferências no ânbito das Aúr. publicas
(el (tl 0utrasr ldentificação

(€l

(€l

(et

(tl
(rl
(rl

Classe 0 SRçASENTq D0 À90 Z0Zz
Classificação orgânica Í 02 CÂUene UWrCtpU
CÌassificação Fïncional ; 2.{.1, 0105 Ílabitação

classificaqão Econórnica , âiili8ï'Ï:iiil:il:'de 
5 edifícios centro do Fuchal

Construção
t{,o Rúrica do Plano | 2022 | L5

ITEtl Í)ESCRITIVO

Ano Corrente 2023

vAroREs (e|

125.000,00

325.000, 00

965.66?,00

966.66?, 00

966. 667,00

966, 667, o()

2021

956.667,00

966.66?,00

966.667,00

966. 557, 00

966.66?, 0(l

966.66?, 00

966.657,00

966.667,00

2025 Sequintes

1

2

3

4

5

6

1

I

= l+2

= 3- (4+51

-- 6-'t

i25.000,00
74.805, 95

250.19{,05

Orçamento iniciaÌ
Reforços e créditos especiais/anulações
Dotação corrigida
Cativos /descativos
Cabinentos registados
Dotação disponlvel
Cabinento relativo à despesa em anáÌise
Saldo Residual

(1Ì Data do registo do cabinento relativo à despesa ern análise no sistema infonnático de apoio à execução orçanental
Wta: 2AZU08ll9 Núnero de Ìançanento no diário do orçanento: 65883

0utras 0bservações ;

oEcrÂRo QUE A rNFoRt{ÀçÃo PRISTÀDA CoITCTDE CoH 0S üApÀS DA

EIGCUçI0 0RçÀ!íENTAL,

Identificação do lbclarante:
None Ricardina Sousa

üarqo / f',inçãc

Iata iff, e Corìtrolodê
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Conservatória do Registo Predial de
Funchal

Freguesia Funchal (São pedro)

L23/L987L230

regtsto predrol.
onune

Certidão Permanente
código de acesso: PP-2554-22644-310308-000123

DESCRTÇÃO EM LIVRO:
N. o 591-, Lj-vro N": 5EC

URBANO

SÏTUADO EM

DESCRTçõES - AVERAAMENTOS - AIIOIAçõES

Funchal (S. Pedro)
Beco da Madureira, no.s J.0, 12, L4, LA-A. 16 e l-8

ÁRna rorel:
Ánpa coennra:
AREA DESCOBERTA:

535 M2

363 M2

772 M2

MATRIZ n": 587 NATUREZA: Urbana
MATRIZ n": 588 NATUREZA: Urbana
MATRïZ no: 589 NATUREZA: Urbana
coMPosrção E CoNERoNTAçõES :

Composto por 3 casas' duas de dois pavimentos e outra de três, tendo uma logradouro.
(Reprodução por extractação)

O(A) Ajudante
Conceição do Carmo Castro Sousa Pinto

rNscRrçÕEs - AI|ERBA!,IENTOS - AÀIOTAçÕES

Conservatória do Registo Predj-al de Funchal
AP. 875 de 20L'7/07/20 11:09:08 UTC - Aquisição
Registado no Sistema em: 2017/01"/20 11:09:08 UTC

ABRANGE 3 PRÉDÏOS

CAUSA : Doaçao

QUOTA ADQUIRIDÀ: L/2

SUJEITO (S) ATIVO (S) :

** MARIANA SOUSA MENESES BRASÃO MACHADO

NrF 18234r,240
Casado/a com ANTÓNIO LEoNARDO PERETRA ABREU no regime de Comunhão de adquiridos
NIF do Conjuge 209912537
Morada: Caminho do MeJ-o, n" 32
Localidade: Funchal
** SARA SOUSA MENESES BRÀZÃO MACHADO

NrF 182341259
Casado,/a com NUNO DE ORNELAS AFONSO DE FARÏA PAULINO no regime de Separação de bens

C.R.P. Funchal
wtrw . predialonline . mj .pt

Informação em Vigor Página - 1 -
www. casapronÈa. tnj . pt2022/09/28 10 :26 :22 t,filC



Conservatória do Registo Predial de
Funchal

Freguesia Funchal (São pedro)

L23/L987L230

rNscRrçõEs - AVERBAIT{ENTOS - AÀIOEAçÕES

NIF do Conjuge 205256929
Morada: Rua Caridade Pestana' 4

Locali-dade: Funchal
SUJEIÏO (S) PASSIVO(S) :

** ANA PAULA FIGUEÏRA SOUSA MENESES BRAZÃO MACHADO

NÌF 104671777

CLÁUSULA: INCOMUNTCABILIDADE PARA QUALQUER CÔNJUGE PRESENTE OU FUTURO

O (A) Conservador (a)
Sara Bárbara Teixeira de Castro

Conservatória do Registo Predi-al de Funchal
AP. 891 de 20L'1/0L/20 11:l-0:19 UTC - Aquisição
Registado no Sistema em: 201,'7 /0L/20 1l-:10:19 UTC

ABRANGE 3 PRÉDIOS

CAUSA : Doação

QUOTA ADQUÏRÏDA: I/2
suJErTo(s) ATrvo(s) :

** CATARINA MESQUÏTA SPRANGER DE SOUSA MENESES

NrF t-82581349
Solteiro (a), Maior
Morada: Caminho Dr. Barreto, Edifício Avista Navi-os, 2oG

Localidade: Funchal
** RUI MANUEL MESQUITA SPRANGER SOUSA MENEZES

NrF 2421_58900

Solteiro (a), Maior
Morada: Rua dos Pescadores, Vivenda Diogo Duarte, Sagres
Localidade: Vila do Bispo
SUJEITO (S) PASSIVO (S) :

** RUÌ JOSÉ FÏGUEIRA DE SOUSA MENESES

NrF 111471699

CLÁUSULA: INCOMUN]CABILIDADE PARÀ QUALOUER CÔNJUGE FUTURO.

O (A) Conservador (a)

Sara Bárbara Teixeira de Castro

REGISTOS PENDENEES

Não existem registos pendentes.

Certidão permanente disponibilizada em 28-09-2022 e vá1ida a|-ê 28-03-2023

C.R.P. Funchal
wrw. predialonline.nj . pt

Informação em Vigor
2022/ Og / 28 LO :26 :22 uÍC

Página - 2
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CADERNETA PREDIAL URBANA

sERVIÇO DE FINANCAS:2810 - FUNCHAL-1.

TDENTIFtcAçÃo oo pnÉoro

DISTRITO: 22 - FUNCHAL CONCELHO: 03 - FUNCHAL FREGUESIA: 08 - FUNCHAL (S. PEDRO)

ARTIGO MATRICIAL: 589 NIP:

LOCALTZAçÃO DO PRÉD|O

Av./Rua/Praça: Bêco da Madureira nos 10, 12 e 14 No: 14 Lugar:

Av./Rua/Praça: Bêco da Madureira nos 10, 12 e 14 No: í4 Lugar: - Código Postal: 9000-020 FUNCHAL

DESCRTçÃO DO PRÉD|O

Tipo de Prédio: Prédio em Prop. Total sem Andares nem Div. Susc. de Utiliz. lndependente

Descrição: Prédio urbano de 3 pavimentos, coberto de telha

Afectação: Habitação No de pisos: 3 Tipologia/Divisões: 3

Ánens (em m,)

Área total do terreno: 128,0000 m'Área de implantação do edifício: 128,0000 m'Área bruta de construção:

384,0000 m'Área bruta dependente: 0,0000 m'Área bruta privativa: 384,0000 m,

DADOS DE AVALTAçÃO

Ano de inscrição na matriz: 1937 Valor patrimonial actual (ClMl): €324.089,50 Determinado no ano:2021

Tipo de coeficiente de localização: Habitação Coordenada X: 320.69'1 ,00 Coordenada Y: 3.614.102,00
Ca cl x Cq Cv

319.300,00 603,00 336,2000 x 1,00 1,050 x

Vt=valorpâtrimonialtÍibutário,Vc=valorbasedosprédiosedifi€dos,A=áreabrutadeconstruçãomaisaáreaexcedenleâáreadeimplantação,Ca=coeÍicientede
afeclação,Cl=coeficienledelo€lização,Cq=coeflcientedequalidadeeconfoÍto,Cv=coeficientedevetustez,sendoA=(Aa+Ab)xCaj+Ac+Ad,emqueAa
representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas brutas dependentes, Ac represenla a área do terreno livÍe até ao limite de duas vezes a área de implantação, Ad
representaaáreadoterrenolivÍequeexcedêolimitededuasvezesaáreadeimplantação,(Aa+Ab)xCaj=1OOx1,O+O,9Ox(160-100)+O.BSx(220-160)+0,80x
(Aa+Ab-220,0000).
Tratando-se de terenos para construção. A = área bruta de construção integrada de Ab-
'Valor aríedondado, nos temos do no2 do Art.o 38o do ClMl.

Mod í do lMl no: 6225688 Entregue em : 2013102113 Ficha de avaliação no:.9466127 Avaliada em

2013t04t02

TITULARES

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: ESCRIïURA PUBLICA Entidade: 192078593

0,752,O0 x

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 Parte: 1/4 Documento: ESCRITURA PUBLICA Entidade 1 92078593

ldentificação fiscal: 182581349 Nome: CATARINA MESQUITA SPRANGER DE SOUSA MENESES

Morada: R DOUTOR BARRETO EDIFICIO AVISTA NAVTOS 2" c, FUNCHAL, 9000-144 FUNCHAL

Tipo de titular: Propriedade plena Parte: 1/4 Documento: ESCRITURA PUBLICA Entidade: 192078593

220308. FUNCHAL (S. PEDRO) - U - 589 Página 1 de 2
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CADERNETA PREDIAL URBANA

SERVICO DE FINANqAS: 2810 - FUNCHAL.I

ldentificação Íiscall.242158900 Nome: RUI MANUEL MESQUITA SPRANGER SOUSA MENEZES

Morada: CAM ACHADA No 75 B, FUNCHAL, 9000-208 FUNCHAL

de titular: P arle: 1 I 4 Documento: ESCRITURA PUBLICA Entidade: 1 92078593

O Ghefe de Finanças

(Rubina Monica Pereira Mendes)

ELEMENTOS PARA A VALIDAçÃO DO DOCUMENTO

Para validar este comprovativo aceda ao site em
www.portatdasÍinancas.gov.pt, opção Serviços>Outros
Serviços>Validação de Documento e introduza o no de
contribuinte ê código de validação indicados ou faça a
lêitura do código QR fornecido. VeriÍique que o documento
obtido coríesponde a este comprovativo.

NIF EM|SSOR:.511217315

cóDrco DEVALTDAçÃo:

VQM3THJSQ3BN

Emltldo vla lntemet em 2022-{19-20

220308 - FUNCHAL (S. PEDRO) - U - 589 Pâgina2 de 2
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CADERNETA PREDIAL URBANA

SERVICO DE FINANCAS:2810 - FUNCHAL-1

TDENTTFTCAçÃO DO PRÉDlO

DISTRITO: 22 - FUNCHAL CONCELHO: 03 - FUNCHAL FREGUESIA: 08 - FUNCHAL (S. PEDRO)

ARTIGO MATRICIAL: 588 NIP:

LOCALTZAçÃO DO PRÉD|O

Av./Rua/Praça: Bêco da Madureira No: 14A Lugar:

Av./Rua/Praça: Bêco da Madureira No: 14A Lugar: - Código Postal: 9000-020 FUNCHAL

DESCRTçÃO DO PRÉD|O

Tipo de Prédio: Prédio em Prop. Total sem Andares nem Div. Susc. de Utiliz. lndependente

Descrição: Prédio urbano de 2 pavimentos

Afectação: Habitação No de pisos: 2 Tipologia/Divisões: 2

Ánees (em m,)

Área total do terreno: 126,0000 m'Área de implantação do edifício: 12ô,0000 m'Área bruta de construção

252,0000 m'Área bruta dependente: 0,0000 m'Área bruta privativa: 252,0000 m'?

DADOS DE AVALTAçÃO

Ano de inscrição na matriz: 1937 Valor patrimonial actua! (ClMl): €237 .114,15 Determinado no ano: 2021

Tipo de coeficiente de localização: Goordenada X: 320.696,00 Coordenada Y: 3.614.098,00
Qa ct Cq x Cv

233.610,00 603.00 230,6000 1,00 2,00 1,050 0,80

Vt=valorpatíimonialtributário,Vc=valorbasedosprédiosediíi€dos,A=áreabruladeconstÍuçãomaisaáreaexcedenteàáreadeimplantação,Ca=coeÍicientede
afectação,Cl=coeÍìcienledelo€lização,Cq=coefìcientedequalidadeeconforto,Cv=coeficientedevetustez,sendoA=(Aa+AblxCaj+Ac+Ad,emqueAa
representa a áÍea bruta privativa, Ab representa as áreas brutas dependentes, Ac representa a área do terÍeno livre até ao limite de duas vezes a ár€a de implantação, Ad
representaaáreadoteÍíenolivÍequeexcedeolimitededuasvezesaáÍeadeimplantação,(Aa+Ab)xCaj=100x1,0+0,90x(160-100)+0,85x(220-160)+0,80x
(Aa+Ab-220,0000).
Tratando-se de terenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab-
* Valor arredondado, nos temos do no2 do AÍt.o 38o do ClMl.

Mod í do lMl no: 6225687 Entregue em : 201310211 3 Ficha de avaliação no: 9466126 Avaliada em :

2013104102

TITULARES

ldentificação 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

ldentiÍicação fiscal: 182341259 Nome: SARA SOUSA MENESES BRAZÃO MACHADO

Morada: R CARIDADE PESTANA, N.O 4, FUNCHAL, 9060-049 FUNCHAL

Tipo de titular: Propriedade plena Parte: 1/4 Documento: ESCRITURA PUBLICA Entidade: 192078593

ldentificação fiscal: 182581349 Nome: CATARINA MESQUITA SPRANGER DE SOUSA MENESES

MorAdA: R DOUTOR BARRETO EDIFICIO AVISTA NAVIOS 20 G, FUNCHAL, 9OOO-144 FUNCHAL

Tipo de titular: Propriedade plena Parte: 1/4 Documento: ESCRITURA PUBLICA Entidade: 192078593

x
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CADERNETA PREDIAL URBANA

SERVICO DE FINÂNCAS: 2810 - FUNCHAL-I.

ldentiÍicação íiscal;242158900 Nome: RUI MANUEL MESQUITA SPRANGER SOUSA MENEZES

Morada: CAM ACHADA No 75 B, FUNCHAL, 9000-208 FUNCHAL

de titular: Paúet 114 Documento: ESCRITURA PUBLICA Entidade: 192078593

O Ghefe de Finanças

(Rubina Monica Pereira Mendes)

ELEMENTOS PARA A VALIDAçÃO DO DOCUMENTO

Para validar este comprovativo acêda ao site em
www.portaldasÍinancas.gov.pt, opção Serviços>Outros
Serviços>Validação de Documento e introduza o no de
contribuinte e código de validação indicados ou faça a
leitura do código QR fomecido. Verifique que o documento
obtido corresponde a este comprovativo.

Nf F EMISSOR:511217315

cóDrco DEVALTDAçÃo:

FX7Z7WTF3W3E

Emltldo vla lnternet em 2022.09-20

220308 - FUNCHÂL (S. PEDRO) - U - 588 Página 2 de 2
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CADERNETA PREDIAL URBANA

SERVICO DE FINANCAS: 2810 - FUNCHAL-1.

TDENTTFTcAçÃo oo pnÉoro

DISTRITO: 22 - FUNCHAL CONCELHO: 03 - FUNCHAL FREGUESIA: 08 - FUNCHAL (S. PEDRO)

ARTIGO MATRICIAL: 587 NIP:

LOCALTZAçÃO DO PRÉDIO

Av./Rua/Praça: Bêco da Madureira No: 16,í8 Lugar:

Av./Rua/Praça: Bêco da Madureira No: '16,18 Lugar: - Código Postal:9000-020 FUNCHAL

DESCRçÃO DO PRÉDIO

Tipo de Prédio: Prédio em Prop. Total sem Andares nem Div. Susc. de Utiliz. lndependente

Descrição: Prédio urbano de 2 pavimentos

Afectação: Habitação No de pisos: 2 Tipologia/Divisões: 2

Ánels (em m.)

Área total do terreno: 281,0000 m' Área de implantação do edifício: 109,0000 m' Área bruta de construção:

218,0000 m' Área bruta dependente: 0,0000 m' Área bruta privativa: 218,0000 m'

DADOS DE AVALTAçAO

Ano de inscrição na matriz: 1937 Valor patrimonial actual (ClMl): €213.464,65 Determinado no ano:2Q21

Tipo de coeficiente de localização: Habitação Goordenada X: 320.697,00 Coordenada Y: 3.614.125,00

603,00 207,6000 x

Ca cl Cq

1,050

Cvx

x

x x

1,00 x 0,802,00

Vt=valorpatrimonialtributário,Vc=valorbasedospÍédiosedifi€dos,A=áreabrutadeconstruçãomaisaáreaexcedenteàáreadeimplantação,Ca=coeíicìentede
afectação,Cl=coeficientedelo€lização,Cq=coeficientedequalidadeeconíorto,Cv=coeficientedevetustez,sendoA=(Aa+Ab)xCaj+Ac+Ad,emqueAa
repÍesenta a áÍea brula pÍivativa, Ab representa as áÍeas brutas dependentes, Ac representa a área do lerreno livÍe até ao limite de duas vezes a área de implantação, Ad
represenla a área do terÍeno livÍe que excede o limite de duas vezes a área de implantação. (Aa + Ab) x Caj = 100 x 1,0 + 0.90 x (160 - 100) + 0.85 x (Aa + Ab -
160,0000).

TÍatando-se de terrenos para construção, A = área brula de construção integrada de Ab.
* Valor arredondado, nos têmos do no2 do Art.o 38o do ClMl.

Mod í do lMl no: 6225686 Entregue em : 201310211 3 Ficha de avaliação no: 9466125 Avaliada em :

2013104102

TITULARES

ldentificação fiscal: 182341240 Nome: MARIANA SOUSA MENESES BRASÃO MACHADO

MOTAdAI 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 Parte: 1/4 Documento: ESCRITURA PUBLICA Entidade: 192078593

ldentificação fiscal: 182581349 Nome: CATARINA MESQUITA SPRANGER DE SOUSA MENESES

Morada: R DOUTOR BARRETO EDIFICIO AVISTA NAVIOS 20 G, FUNCHAL, 9OOO-í44 FUNCHAL

Tipo de titular: Propriedade plena Parte: 1/4 Documento: ESCRITURA PUBLICA Entidade: 192078593

220308 - FUNCHAL (S. PEDRO) - U .587 Página 1 de 2
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CADERNETA PREDIAL URBANA

SERVIÇO DE FINANçAS: 2810 . FUNCHALI.

ldentificação fiscal:242158900 Nome: RUI MANUEL MESQUITA SPRANGER SOUSA MENEZES

Morada: CAM ACHADA NO 75 B, FUNCHAL, 9OOO-208 FUNCHAL

Ti de titular: Parle: 114 Documento: ESCRITURA PUBLICA Entidade: 192078593

O Chefe de Finanças

(Rubina Monica Pereira Mendes)

ELEMENTOS PARA A VALTDAçÃO DO DOGUMENTO

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 ê ódigo de validação indicados ou faça a
leitura do ódigo QR fomecido. Verifiquê que o documênto
obtido corrêsponde a este comprovativo.

NIF EM|SSOR:511217315

cóDrco DEVALTDAçÃo:

3AlEUYQLA/YU

Emltido vla lnternet em 2022.09-20
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