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JUNTA DE FREGUESIA
DE ÁGUAS LIVRES
Na sua reunião, de 13 de dezembro de 2017, a
Câmara Municipal da Amadora, aprovou por unanimidade as propostas n.ºs 494, 496 que a seguir se
transcrevem:

Proposta n.º 494/2017

alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação;
Propõe-se que a Câmara Municipal da
Amadora delibere:
1. Aprovar as alterações ao contrato Interadministrativo celebrado com a Junta de Freguesia de
Águas Livres, no que se refere ao n.º 3 da Cláusula
24.ª e constantes do documento em anexo, com a
respetiva republicação.

Considerando que:
1. A descentralização administrativa, estabelecida
nos artigos 131.º e seguintes da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, na sua atual redação, permite
a delegação de competências nas juntas de freguesia, tendo a Câmara Municipal da Amadora, aprovado e celebrado Contrato Interadministrativo com a
Junta de Freguesia de Águas Livres, cuja versão foi
alterada e republicada, através da proposta n.º
211/2017 na reunião de Câmara de 21 de junho de
2017 e aprovada pela Assembleia Municipal na sua
sessão ordinária de junho;

2. Submeter, ao abrigo da alíneas m) do n.º 1 do
artigo 33.º e para efeitos previstos na alínea k) do
n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua atual redação, a presente proposta à Assembleia Municipal para autorização da alteração do presente Contrato Interadministrativo.

2. Importa proceder a alterações no que se refere ao
montante dos recursos financeiros a transferir para
a aludida freguesia no âmbito da gestão de equipamentos desportivos e constantes do n.º 3 da cláusula 24.ª do referido contrato Interadministrativo;

Alteração - Contrato Interadministrativo entre o
Município da Amadora e a Freguesia de Águas
Livres, a que se refere a Proposta supra, foi autorizada pelas deliberações das Assembleias Municipal
e de freguesia de Águas Livres nas suas reuniões de
21 de dezembro de 2017 e 27 de dezembro de
2017, respetivamente.
Abaixo publica-se na integra a referida alteração ao
Contrato Interadministrativo celebrado entre o
Município da Amadora e a freguesia de Águas Livres
em 29 de dezembro de 2017.

3. Através do Despacho n.º 53/P/2017, foi constituída uma equipa técnica multidisciplinar para os efeitos
do n.º 3 do artigo 115.º, por remissão do n.º 2 do
artigo 135.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua atual redação tendo a mesma elaborado competente estudo que faz parte integrante
da presente proposta, para todos os legais efeitos e
re-lativo ao presente Contrato Interadministrativo;
4. Compete aos órgãos deliberativos da freguesia e
do município, a autorização para a celebração de
contratos interadministrativos, ao abrigo da alínea
g) do n.º 1 do artigo 9.º e alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
sua atual redação;
5. Compete à Câmara Municipal submeter à
Assembleia Municipal, para efeitos de autorização,
as propostas de celebração de contratos interadministrativos com as juntas de freguesia, ao abrigo da

Amadora, 11 de dezembro de 2017
A Presidente,
Assinatura ilegível
Carla Tavares

ALTERAÇÃO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE O
MUNICÍPIO DA AMADORA
EA
FREGUESIA DE ÁGUAS LIVRES
Considerando:
1. O disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, em especial o determinado nas suas
alíneas i) e j), do n.º 1, do artigo 16.º, alíneas l) e
m), do n.º 1, do artigo 33.º e artigos 116.º a 123.º;
2. Que o Município da Amadora tem uma prática de
delegação de competências, com resultados posi-
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tivos na garantia dos interesses das populações;
3. Que a delegação de competências deve ser
acompanhada da transferência dos meios necessários ao seu adequado exercício, num quadro de
acentuada diminuição dos recursos financeiros;
4. Que, em 1 de maio de 2014, o Município celebrou
um contrato interadministrativo com a Freguesia de
Águas Livres, o qual contempla a gestão de equipamentos desportivos;
5. Que existe a necessidade de proceder à alteração
do montante dos recursos financeiros a transferir
para a Freguesia no âmbito da gestão de equipamentos desportivos;
6. Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do
n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo
25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º, todos do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro];
7. Que, no caso, a Assembleia Municipal e a
Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração
da presente alteração ao contrato interadministrativo nas suas reuniões de 21/12/2017 e 27/12/2017,
respetivamente.

uso das competências previstas nas alíneas a), f) e
g), do n.º 1, do artigo 18.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro,
É subscrita e reciprocamente aceite a presente
alteração ao contrato interadministrativo, a qual se
rege pelos artigos seguintes:
Artigo 1.º
O n.º 3 da Cláusula 24.ª passa a ter a seguinte
redação:
“Os recursos referidos no número anterior serão no
valor total de € 33.838,00”.
Artigo 2.º
A presente alteração entra em vigor no dia seguinte
ao da sua assinatura.
O presente contrato é feito em duplicado, ficando
um exemplar para cada uma das partes.
Amadora, 29 de dezembro de 2017
Pelo Município da Amadora
A Presidente da Câmara
Assinatura ilegível
Carla Maria Nunes Tavares
Pela Freguesia de Águas Livres
O Presidente da Junta de Freguesia
Assinatura ilegível
Jaime Pereira Garcia

Entre:
O Município da Amadora, NIPC 505 456 010, com
sede na Avenida Movimento das Forças Armadas,
Mina de Água, 2700-595 Amadora e com o
endereço eletrónico geral@cm-amadora.pt, neste
ato representado pela Presidente da Câmara
Municipal, Carla Maria Nunes Tavares, no uso das
competências previstas nas alíneas a) a c), do n.º
1, e na alínea f), do n.º 2, do artigo 35.º do Anexo
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
e
A Freguesia de Águas Livres, NIPC 510 832 709,
com sede na Estrada Militar, n.º 82, 2720-797
Amadora, e com o endereço eletrónico geral@jfaguaslivres.pt, neste ato representada pelo
Presidente da Junta de Freguesia, Jaime Garcia, no
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REPUBLICAÇÃO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
ENTRE O
MUNICÍPIO DA AMADORA
EA
FREGUESIA DE ÁGUAS LIVRES
Considerando:
1. O disposto no Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, em especial o determinado nas suas
alíneas i) e j), do n.º 1, do artigo 16.º, alíneas l) e
m), do n.º 1, do artigo 33.º e artigos 116.º a 123.º;
2. Que o Município da Amadora tem uma prática de
delegação de competências, com resultados positivos na garantia dos interesses das populações;
3. Que a delegação de competências deve ser
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acompanhada da transferência dos meios necessários ao seu adequado exercício, num quadro de
acentuada diminuição dos recursos financeiros;
4. Que foram promovidos os estudos necessários à
demonstração dos requisitos previstos nas alíneas
a) a e), do n.º 3, do artigo 115.º, do Anexo I, da Lei
n.º 75/2013;
5. Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização, quer das
assembleias de freguesia, quer das assembleias
municipais [alínea g), do n.º 1, do artigo 9.º, alínea
j), do n.º 1, do artigo 16.º, alínea k), do n.º 1, do
artigo 25.º, e alínea m), do n.º 1, do artigo 33.º, do
Anexo I, da Lei n.º 75/2013];
6. E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração do
presente Contrato Interadministrativo nas suas
reuniões de 21/04/2014 e 30/04/2014, respetivamente.
Entre:
O Município da Amadora, NIPC N.º 505 456 010,
com sede na Avenida Movimento das Forças
Armadas, freguesia da Mina de Água, 2700-595
Amadora, e com o endereço eletrónico geral@cmamadora.pt, neste ato representado pela Presidente
da Câmara Municipal, Carla Maria Nunes Tavares,
no uso das competências previstas nas alíneas a) a
c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
e
A Freguesia de Águas Livres, NIPC 510 832 709,
com sede na Estrada Militar, n.º 82, 2720-797
Amadora, e com o endereço eletrónico geral@jfaguaslivres.pt, neste ato representada pelo
Presidente da Junta de Freguesia, Jaime Garcia, no
uso das competências previstas nas alíneas a), f) e
g), do n.º 1, do artigo 18.º, do Anexo I, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, é subscrito e reciprocamente aceite o presente contrato interadministrativo o qual se rege pelos termos e cláusulas
seguintes:

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Cláusula 1.ª
Objeto
Pelo presente contrato interadministrativo são delegadas na Junta de Freguesia as seguintes competências da Câmara Municipal:
a) Manutenção dos Espaços de Jogo e Recreio, nos
termos das alíneas ee) e qq), do n.º 1, do artigo
33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
b) Área de intervenção social e cultural, nos termos
da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro;
c) Gestão do Serviço de Proximidade de Leitura
Pública, nos termos da alínea ee), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
d) Gestão de Equipamentos Desportivos, nos termos da alínea ee), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro;
e) Gestão do projeto “Jardim Seguro”, nos termos
da alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.
Cláusula 2.ª
Forma do contrato
O presente contrato de delegação de competências
é celebrado por escrito, composto pelo respetivo
clausulado e pelos anexos que dele fazem parte
integrante.
Cláusula 3.ª
Disposições e cláusulas por que
se rege o contrato
1. Na execução do presente contrato de delegação
de competências observar-se-ão:
a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos
os anexos que dele fazem integrante;
b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
2. Subsidiariamente observar-se-ão ainda:
a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de janeiro, e sucessivas alterações
legislativas, em especial da sua Parte III, com as
devidas adaptações;
b) O Código do Procedimento Administrativo.
Cláusula 4.ª
Condições de exercício das competências
1. O exercício das competências delegadas deve
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efetuar-se em conformidade com as normas e orientações técnicas fixadas no presente contrato,
regulamentos municipais e disposições legais em
vigor.
2. São da inteira e exclusiva responsabilidade da
Junta de Freguesia quaisquer danos causados, por
ação ou omissão, no exercício das competências
delegadas.
Cláusula 5.ª
Atividades ruidosas
A Junta de Freguesia, no âmbito da sua competência material e de licenciamento de atividades ruidosas de caráter temporário que respeitem a festas
populares, romarias, feiras, arraiais e bailes, e no
estrito cumprimento do Regulamento Geral do
Ruído, com competências atribuídas à Câmara
Municipal, articula com esta a sua aplicação.
CAPÍTULO II
Competências e recursos
SECÇÃO I
Manutenção dos Espaços de Jogo e Recreio
Cláusula 6.ª
Competências delegadas
A Câmara Municipal da Amadora delega na Junta de
Freguesia de Águas Livres a abertura, encerramento, limpeza e manutenção das zonas verdes dos
espaços de jogo e recreio identificados no Anexo I,
que é parte integrante do presente contrato, bem
como a definição dos recursos necessários e suficientes para a execução da presente delegação de
competências.
Cláusula 7.ª
Tipologias dos espaços de jogo e recreio
1. A Câmara Municipal delega na Junta de Freguesia
a competência para abrir, encerrar e limpar os
espaços de jogo e recreio, constantes do Anexo I.
2. Os espaços de jogo e recreio classificam-se de
acordo com a seguinte tipologia:
a) Tipologia I – Parque com reduzida ou nenhuma
zona verde e que possibilita ser encerrado no período noturno;
b) Tipologia II – Parque com reduzida ou nenhuma
zona verde, que não necessita ser encerrado
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durante o período noturno;
c) Tipologia III – Parque com amplas zonas verdes
e que possibilita ser encerrado no período noturno;
d) Tipologia IV – Parque com amplas zonas verdes,
que não necessita ser encerrado durante o período
noturno.
3. A classificação do espaço de jogo e recreio de
acordo com a sua tipologia encontra-se definida no
Anexo I.
Cláusula 8.ª
Obrigações da Junta de Freguesia
As obrigações da Junta de Freguesia dependem da
tipologia de espaços de jogo e recreio, conforme
decorre do Anexo II.
Cláusula 9.ª
Obrigações da Câmara Municipal
1. A Câmara Municipal obriga-se, relativamente a
cada espaço de jogo e recreio, a:
a) Entregar uma cópia das chaves do espaço de
jogo e recreio à Junta de Freguesia;
b) Proceder mensalmente à transferência do valor
correspondente ao produto dos metros quadrados
de área dos espaços de jogo e recreio pelo valor
unitário estabelecido no contrato, de acordo com a
tipologia dos espaços de jogo e recreio;
c) Verificar, com regularidade, o cumprimento das
obrigações constante no presente contrato.
2. Relativamente ao espaço verde ou ajardinado
sito no interior do espaço de jogo e recreio, a
Câmara Municipal obriga-se a:
a) Disponibilizar os espaços em boas condições,
com contador de água instalado e com o sistema de
rega a funcionar normalmente;
b) Verificar com regularidade o estado da manutenção das zonas verdes;
c) Proceder ao pagamento dos consumos de água
referente aos espaços disponibilizados;
d) Acompanhar e controlar a execução das competências delegadas;
e) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia no
âmbito das matérias delegadas.
Cláusula 10.ª
Ocorrências e emergências
A Junta de Freguesia deve comunicar à Câmara
Municipal, imediatamente, qualquer anomalia que

10

afete ou possa afetar de forma significativa o normal funcionamento do espaço de jogo e recreio.
Cláusula 11.ª
Recursos
1. Os recursos financeiros a afetar à presente delegação de competência dependem das tarefas realizadas pela Junta de Freguesia em relação a cada
espaço de jogo e recreio, de acordo com a seguinte
tipologia e valores:
a) Tipologia I – 2,2€/m2/ano;
b) Tipologia II – 1,1€/m2/ano;
c) Tipologia III – 3,3€/m2/ano;
d) Tipologia IV – 2,2€/m2/ano.
2. Os recursos a afetar perfazem o valor de €
8.007,91.
SECÇÃO II
Área de Intervenção Socio Cultural
Sistema de Atendimento e Acompanhamento
Integrado
Cláusula 12.ª
Competências delegadas
A Câmara Municipal delega na Junta de Freguesia
de Águas Livres, o atendimento geral, designadamente no âmbito do Sistema de Atendimento e
Acompanhamento Integrado (SAAI).
Cláusula 13.ª
Obrigações da Junta de Freguesia
Pelo presente contrato, a Junta de Freguesia, no
âmbito do SAAI, obriga-se a:
a) Assegurar a participação de técnicos no atendimento e acompanhamento social geral dos
munícipes, realizando no mínimo 24 atendimentos/mês por técnico;
b) Assegurar o atendimento em 96 horas a todos os
munícipes que não conseguiram efetuar marcação
no período destinado para o efeito;
c) Proceder ao atendimento e acompanhamento
social segundo os procedimentos do SAAI: atendimento de 1.ª linha onde é identificada a necessidade do munícipe e efetuado um pré-diagnóstico. O
processo transita para uma 2.ª linha sempre que
haja necessidade de acompanhamento social,
devendo ser efetuado o diagnóstico da situação (o
técnico/gestor de caso deve efetuar visita domiciliária e todas as diligências necessárias no âmbito

da intervenção delineada). Pode ser acionado o
atendimento especializado - 3.ª linha quando
se justificar uma intervenção qualificada nas
seguintes áreas: toxicodependência e sem abrigo,
violência doméstica, insalubridade, deficiência e
idosos isolados, através da sinalização em impresso
próprio (modelo A40) devidamente preenchido,
remetido à Câmara Municipal para que seja complementado o diagnóstico e definidas estratégias de
intervenção naquela área específica;
d) Efetuar as marcações do atendimento na
Plataforma Informática para a Gestão do
Atendimento Integrado (PIGAI);
e) Inserir na Plataforma Informática para a Gestão
do Atendimento Integrado (PIGAI), todos os
processos alvo de atendimento social;
f) Assegurar a presença dos técnicos de atendimento nas reuniões periódicas de equipa de atendimento e acompanhamento;
g) Disponibilizar um espaço de atendimento social
aos técnicos do atendimento especializado sempre
que solicitado pela Câmara Municipal;
h) Informar a Câmara Municipal da Amadora em
caso de substituição do técnico de atendimento;
i) Obter a declaração de consentimento dos utentes
para recolha e tratamento das informações e dados
pessoais fornecidos pelo mesmo;
j) Assegurar a guarda e confidencialidade dos
processos referentes aos atendimentos efetuados
no âmbito do SAAI;
k) Garantir o transporte à população em situação
de carência económica comprovada, residente na
freguesia para situações de saúde e apoio social;
l) Assegurar o transporte de crianças com necessidades especiais para os estabelecimentos de ensino
durante as interrupções escolares;
m) Disponibilizar mensalmente à Câmara Municipal
relatórios dos pedidos efetuados e transportes realizados até ao 10.º dia útil do mês seguinte (distinguindo neste relatório os portadores do Cartão 65 +
e crianças com necessidades especiais);
n) Disponibilizar mensalmente à Câmara Municipal
os dados dos atendimentos e acompanhamentos
sociais, através de preenchimento de grelha
fornecida pela CMA.
Cláusula 14.ª
Obrigações da Câmara Municipal
Pelo presente contrato, a Câmara Municipal, no
âmbito do SAAI, obriga-se a:
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a) Assegurar a participação de técnicos no atendimento e acompanhamento social especializado;
b) Permitir o acesso à Junta de Freguesia à Plataforma informática para a Gestão do Atendimento
Integrado (PIGAI);
c) Assegurar a formação, monitorização e avaliação
do SAAI;
d) Assegurar as reuniões periódicas de equipa de
atendimento e acompanhamento;
e) Disponibilizar, trimestralmente, à Junta de
Freguesia o relatório de dados estatísticos provenientes da PIGAI, referentes aos processos do seu
território;
f) Assegurar a guarda e confidencialidade dos
processos referentes aos atendimentos efetuados
no âmbito do SAAI;
g) Articular com a Segurança Social a disponibilização dos meios necessários à realização dos atendimentos e acompanhamentos sociais;
h) Garantir monotorização e acompanhamento técnico.
Cláusula 15.ª
Recursos
1. A Câmara Municipal afetará recursos financeiros
para custear o funcionamento do SAAI.
2. Os recursos financeiros serão transferidos mensalmente.
3. Os recursos referidos no número anterior serão
no valor de € 135.304,00.
SECÇÃO III
Serviço de Proximidade de Leitura Pública
Cláusula 16.ª
Competências delegadas
A Câmara Municipal delega na Junta de Freguesia
de Águas Livres a competência para garantir o funcionamento de um serviço de proximidade de leitura pública e acesso à informação.
Cláusula 17.ª
Obrigações da Junta de Freguesia
Pelo presente contrato, a Junta de Freguesia, obriga-se a:
a) Criar um conjunto de regras que pautem e regulem o acesso à Biblioteca, a consulta e a utilização dos documentos, a requisição e utilização domi-
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ciliária dos mesmos, respetivos prazos de devolução
e, bem assim, os direitos e deveres dos utilizadores
do serviço;
b) Facilitar o acesso da população, através do
empréstimo domiciliário ou consulta local, a livros,
periódicos, documentos audiovisuais e outro tipo de
suportes documentais, dando resposta às necessidades de informação, cultura, educação contínua e
lazer, no pleno respeito pela diversidade humana,
segundo os princípios definidos pelo Manifesto da
UNESCO sobre bibliotecas públicas;
c) Incentivar o gosto pela leitura e promover a literacia, contribuindo para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais;
d) Contribuir de uma forma criativa para a ocupação dos tempos livres da população;
e) Orientar os serviços prestados e os conteúdos
informacionais de acordo com as necessidades dos
utilizadores;
f) Desenvolver atividades de renovação e atualização dos seus fundos;
g) Organizar e tratar do ponto de vista técnico os
seus fundos;
h) Gerir o empréstimo e circulação de documentos;
i) Promover exposições, conferências, sessões de
leitura e outras atividades de animação cultural e de
promoção da leitura;
j) Dar informação especializada ao leitor.
Cláusula 18.ª
Obrigações da Câmara Municipal
Pelo presente contrato, a Câmara Municipal, obriga-se a:
a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia, na
estrita medida das suas possibilidades;
b) Garantir monitorização e acompanhamento técnico.
Cláusula 19.ª
Recursos
1. Para a execução do presente contrato de delegação de competências, a Junta de Freguesia receberá todas as receitas provenientes da gestão
integrada do equipamento, destinando-se as mesmas, única e exclusivamente a custear as despesas
decorrentes do funcionamento, manutenção, conservação, reparação e limpeza do equipamento.
2. Os recursos financeiros serão transferidos mensalmente.
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3. Os recursos referidos no número anterior serão
no valor de € 19.596,00.
SECÇÃO IV
Equipamentos Desportivos
Cláusula 20.ª
Competências Delegadas
A Câmara Municipal delega na Junta de Freguesia
de Águas Livres a gestão, conservação, reparação e
limpeza, dos seguintes equipamentos:
a) Polidesportivo de Águas Livres;
b) Polidesportivo da Praceta João de Almeida;
c) Polidesportivo do Parque Armando Romão;
d) Complexo Sócio Desportivo da Buraca.
Cláusula 21.ª
Obrigações da Junta de Freguesia
1. Durante o período de vigência do presente contrato, constituem obrigações da Junta de Freguesia,
designadamente:
a) Gerir o equipamento no âmbito estrito das suas
atividades e sem fins lucrativos, sem prejuízo da
faculdade de arrecadar receitas nos termos previsto
na cláusula 24;
b) Guardar e conservar em bom estado o equipamento;
c) Disponibilizar, sem quaisquer encargos, as instalações mencionadas para a realização de atividades
promovidas ou apoiadas pela Câmara Municipal,
mediante solicitação prévia, a apresentar até 15
dias antes;
d) Não utilizar o equipamento para fins distintos
daqueles a que se destina;
e) Tolerar quaisquer benfeitorias que o Município
queira realizar no equipamento;
f) Custear os encargos de funcionamento, manutenção e conservação do equipamento, designadamente as despesas com pessoal, limpeza interior e
exterior, segurança, vigilância e pequenas obras de
conservação e reparações ordinárias;
g) Avisar a Câmara Municipal sempre que tenha
conhecimento de quaisquer vícios no equipamento
ou que terceiros arrogam direitos sobre o mesmo;
h) Elaborar propostas de regulamentos sobre a utilização do equipamento, cuja eficácia depende de
aprovação por parte da Câmara Municipal;
i) Afixar em local visível o Regulamento de utilização a aprovar, com as regras que devem ser observadas pelos utilizadores do equipamento;

j) Zelar pelo integral cumprimento do Regulamento
e normas legais e regulamentares em vigor;
k) No termo de vigência do contrato, restituir o equipamento no estado de conservação em que se encontrava à data da assinatura daquele, com ressalva da deterioração causada pelo seu uso normal e prudente.
2. A Junta de Freguesia, relativamente ao equipamento referido nas alíneas a) e d), da cláusula 20.ª,
para além das obrigações elencadas no n.º 1, está
ainda obrigada ao pagamento das despesas com
água, eletricidade, gás, comunicações e seguros.
3. Qualquer proposta de alteração da estrutura do
equipamento e/ou fins a que se destina deverá ser
submetida à aprovação da Câmara Municipal.
4. Qualquer obra que implique a modificação ou
alteração da construção existente dependerá sempre de autorização prévia da Câmara Municipal.
5. Quaisquer benfeitorias realizadas no equipamento considerar-se-ão propriedade do Município, sem
que para tal haja lugar ao ressarcimento de qualquer quantia despendida.
6. A Junta de Freguesia deve salvaguardar que o
tempo de utilização do equipamento é distribuído,
de modo equitativo, por todos os utilizadores.
7. À Junta de Freguesia é vedado concessionar o
equipamento ora cedido.
Cláusula 22.ª
Obrigações do Município
Durante a vigência do presente contrato, o
Município da Amadora obriga-se a:
a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia, na
medida das suas disponibilidades;
b) Garantir a monotorização e acompanhamento
técnico.
Cláusula 23.ª
Ocorrências e emergências
A Junta de Freguesia deve comunicar à Câmara
Municipal da Amadora, imediatamente, qualquer
anomalia, que afete ou possa afetar de forma significativa o normal funcionamento dos equipamentos.
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Cláusula 24.ª
Recursos
1. Para a execução do presente contrato de delegação de competências, a Junta de Freguesia receberá todas as receitas provenientes da gestão
integrada do equipamento, destinando-se as mesmas, única e exclusivamente a custear as despesas
decorrentes do funcionamento, manutenção, conservação, reparação e limpeza do equipamento.
2. Os recursos financeiros serão transferidos mensalmente.
3. Os recursos referidos no número anterior serão
no valor total de € 33.838,00.
SECÇÃO V
Projeto “Jardim Seguro”
Cláusula 25.ª
Competências Delegadas
A Câmara Municipal da Amadora delega na Junta de
Freguesia de Águas Livres, a competência para
gerir o projeto “Jardim Seguro”, definindo os recursos necessários e suficientes para a execução da
presente delegação de competências.
Cláusula 26.ª
Obrigações da Junta de Freguesia
1. A Junta de Freguesia obriga-se a:
a) Vigiar o Parque Dr. Armando Romão;
b) Assegurar a permanência de dois vigilantes, com
as funções previstas nos números seguintes, de
segunda-feira a sábado, incluindo feriados;
2. A Junta de Freguesia obriga-se a:
a) Vigiar o Parque Urbano do Neudel;
b) Assegurar a permanência de três vigilantes, com
as funções previstas nos números seguintes, de
segunda-feira a domingo, incluindo feriados;
3. Os vigilantes acima referidos asseguram a vigilância no seguinte horário:
i.) Horário de Inverno (de 21/09 a 21/03) – 9.00 às
18.00 horas;
ii.) Horário de Verão (de 22/03 a 20/09) – 9.00 às
20.00 horas.
4. A Junta de Freguesia obriga-se ainda a:
a) Comunicar à Câmara Municipal a identificação de
todos os vigilantes, bem como os seus contactos;
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b) Informar a Câmara Municipal de situações anómalas relacionadas com o parque;
c) Informar as autoridades policiais de qualquer
situação que possa constituir ilícito criminal.
5. Os vigilantes terão como função exclusiva vigiar
os parques, assegurando a correta utilização do
parque infantil e dos espaços verdes, evitando a sua
deterioração, por má ou deficiente utilização dos
mesmos.
6. Sendo um programa de cariz social e de integração, o vigilante deverá ser residente no município da Amadora, aposentado, com mais de 60 anos
e com rendimento anual bruto inferior a 12 RMMG.
7. Além do disposto no número anterior, o vigilante
deverá possuir boa acuidade visual e auditiva, possuir facilidade de comunicação, em especial com
crianças e jovens, ser responsável e ter espírito de
iniciativa.
8. Os vigilantes deverão estar sempre identificados
com um cartão de identificação, a emitir pela
Câmara Municipal.
9. A Junta de Freguesia assegurará, dentro do possível, a integração dos vigilantes que já colaboravam com o projeto “Jardim Seguro”, antes da presente delegação de competências.
10. Os vigilantes não poderão realizar quaisquer
outras atividades nos parques, além da vigilância
dos mesmos.
11. Atento o carácter social do projeto, a Junta de
Freguesia, fará o acompanhamento social dos vigilantes em estrita colaboração com os serviços da
Câmara Municipal da Amadora.
Cláusula 27.ª
Obrigações da Câmara Municipal
A Câmara Municipal obriga-se a:
a) Fornecer o fardamento dos vigilantes;
b) Planear e assegurar a formação dos vigilantes;
c) Proceder mensalmente à transferência do valor
previsto na cláusula 29.ª;
d) Verificar, com regularidade, o cumprimento das
obrigações constante no presente contrato.
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Cláusula 28.ª
Ocorrências e emergências
A Junta de Freguesia deve comunicar à Câmara
Municipal, imediatamente, qualquer anomalia que
coloque ou possa colocar em perigo pessoas e bens.
Cláusula 29.ª
Recursos
1. A Câmara Municipal afetará recursos financeiros
para prossecução do projeto “Jardim Seguro”.
2. Os recursos financeiros serão transferidos mensalmente.
3. Os recursos referidos no número anterior, serão
no valor anual de €19.574,75, sendo € 7.829,90
relativos ao Parque Dr. Armando Romão e €
11.744,85 relativos ao Parque Urbano do Neudel.
CAPÍTULO III
Acompanhamento, controlo e monitorização
Cláusula 30.ª
Relatório de execução física e financeira
1. A Junta de Freguesia obriga-se a entregar à
Câmara Municipal um relatório de execução física e
financeira das verbas por esta transferidas ao abrigo do presente contrato.
2. O relatório referido no número anterior é anual,
reporta-se ao ano civil imediatamente anterior e
deve ser entregue até ao dia 31 de janeiro do ano
seguinte ao que reporta.
3. O cumprimento do estipulado nos números anteriores constitui condição indispensável para a realização das transferências financeiras a efetuar ao
abrigo do presente contrato.
Cláusula 31.ª
Acompanhamento e controlo
A execução do presente contrato será ainda acompanhada, a todo o tempo e de forma contínua, pela
Câmara Municipal que, para o efeito, promoverá
reuniões conjuntas e periódicas com a Junta de
Freguesia, e realizará visitas aos locais e equipamentos abrangidos pela delegação de competências.
CAPÍTULO IV
Modificação, suspensão e cessação
do contrato

Cláusula 32.ª
Modificação do contrato
1. O presente contrato pode ser modificado por
acordo entre as partes outorgantes, sempre que as
circunstâncias em que as partes outorgantes fundaram a decisão de contratar a delegação de competências, objeto do presente contrato, tiverem
sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde que a exigência das obrigações por si assumidas
afete gravemente os princípios da boa-fé e não
esteja coberta pelos riscos próprios do contrato.
2. A modificação do contrato obedece a forma escrita.
Cláusula 33.ª
Suspensão do contrato
1. A execução das prestações que constituem o
objeto do presente contrato pode ser, total ou parcialmente, suspensa com os seguintes fundamentos:
a) Impossibilidade temporária de cumprimento do
contrato, designadamente em virtude de demora de
um dos Outorgantes na disponibilização de meios
ou bens necessários à sua execução;
b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas.
2. Quando a suspensão seja fundamentada nos termos da alínea b), do número anterior, os
Outorgantes devem demonstrar o preenchimento
dos requisitos previstos nas alíneas a) a e), do n.º
3, do artigo 115.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.
Cláusula 34.ª
Resolução do contrato
1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato, as partes outorgantes podem
resolver o presente contrato quando se verifique:
a) Incumprimento definitivo por facto imputável a
um dos outorgantes;
b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentado.
2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do número anterior, a Primeira
Outorgante deve demonstrar o preenchimento dos
requisitos previstos nas alíneas a) a e), do n.º 3, do
artigo 115.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
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Cláusula 35.ª
Caducidade do contrato
1. O contrato caduca nos termos gerais, designadamente pelo decurso do respetivo período de vigência, extinguindo-se as relações contratuais existentes entre as partes, salvo o disposto no número
seguinte.
2. O contrato considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal da Amadora, sem
prejuízo dos outorgantes poderem promover a
denúncia do mesmo, no prazo de seis meses após a
instalação deste órgão municipal.
Cláusula 36.ª
Entrega das instalações e equipamentos
1. A cessação do presente contrato de delegação de
competências acarreta a desocupação do espaço
cedido no prazo de 30 (trinta) dias.
2. Caso a desocupação não ocorra no prazo previsto
no número anterior, a Junta de Freguesia autoriza,
desde já, o Município a proceder, ele próprio, à desocupação das instalações e entrega dos equipamentos, não podendo este ser responsabilizado por
qualquer dano que possa ser causado aos bens que
lá se encontrem.
3. Na situação prevista no número anterior, a Junta
de Freguesia renuncia, desde já, ao pedido de qualquer indemnização ou compensação junto do
Município por quaisquer danos ou descaminho de
bens, e ficará ainda obrigada a indemnizar o
Município pelas despesas resultantes da desocupação do espaço cedido.
CAPÍTULO V
Disposições finais
Cláusula 37.ª
Comunicações e notificações
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras
regras quanto às notificações e comunicações entre
as Partes do contrato, estas deverão ser dirigidas,
através de correio eletrónico, com aviso de receção
e leitura para o respetivo endereço eletrónico identificado neste contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contacto
constantes do contrato deverá ser comunicada à
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outra parte.
Cláusula 38.ª
Contagem dos prazos
Os prazos previstos neste contrato são contínuos.
Cláusula 39.ª
Revogação
O presente contrato revoga qualquer outro celebrado entre a Câmara Municipal da Amadora e a Junta
de Freguesia de Águas Livres, nas matérias objeto
do presente contrato.
Cláusula 40.ª
Foro competente
Para a resolução de quaisquer litígios entre as
partes sobre a interpretação e execução deste contrato de delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra,
com expressa renúncia a qualquer outro.
Cláusula 41.ª
Entrada em vigor
O presente contrato entra em vigor no dia seguinte
ao da sua assinatura.

O presente CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS é feito em duplicado, ficando um
exemplar para cada uma das partes, sendo constituído por __ folhas, todas rubricadas, com exceção
da última que por todos vai ser assinada.
Amadora, __ de _______ de 2016
Pelo Município da Amadora
A Presidente da Câmara
Assinatura ilegível
Carla Maria Nunes Tavares
Pela Freguesia de Águas Livres
O Presidente da Junta
_______________________
Jaime Garcia
ANEXOS - ÍNDICE
ANEXO I:
• Identificação dos espaços de jogo e recreio;
• Classificação dos espaços de jogo e recreio.

10

ANEXO II:
• Obrigações da Junta de Freguesia consoante a
tipologia dos espaços de jogo e recreio.




ANEXO I
Espaços de Jogo e Recreio a descentralizar
para
 a Junta

 de Freguesia
 
de
 Águas
  Livres

  -
2017

YƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞ
ĞƐƉĂĕŽƐ


:ƵŶƚĂĚĞ&ƌĞŐƵĞƐŝĂ

ŐƵĂƐ>ŝǀƌĞƐdŽƚĂů&ŝŶĂů

ϭϯ

/
:ĂƌĚŝŵϮϱĚĞďƌŝů
:ĂƌĚŝŵĚŽƐƌŽŵĂƐŝŶĨĂŶƚŝů
:ĂƌĚŝŵĚŽƐƌŽŵĂƐũƵǀĞŶŝů
>ĂƌŐŽ/ŐƌĞũĂ
ZƵĂ:ŽĆŽsŝůůĂƌĞƚ
WĂƌƋƵĞƌ͘ƌŵĂŶĚŽZŽŵĆŽ
//
ƚĂůĂŝĂ
ĞƌŶĂƌĚŽ^ĂŶƚĂƌĞŶŽ
ŽŶĚĞƌŶŽƐŽ
WƌĂĕĂĚŽƐůŝĂĚŽƐ
///
WĂƌƋƵĞƌ͘ƌŵĂŶĚŽZŽŵĆŽ
/s
>ĂƌŐŽƌŝƐƚŽǀĆŽĚĂ'ĂŵĂ
WƌĂĐĞƚĂƌ͘ŶƚſŶŝŽ&ůŽƌĞƐ

ϲ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϰ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
ϭ
ϭ





Ϯ

ƵƐƚŽĂŶƵĂůͬŵ


dŝƉŽůŽŐŝĂ/
dŝƉŽůŽŐŝĂ//
dŝƉŽůŽŐŝĂ///
dŝƉŽůŽŐŝĂ/s

Z^/E>h/Z͗
d/WK>K'/ / ͲWĂƌƋƵĞ ƌ͘ ƌŵĂŶĚŽ
ZŽŵĆŽ
d/WK>K'/ /// Ͳ WĂƌƋƵĞ ƌ͘ ƌŵĂŶĚŽ
ZŽŵĆŽ

Ϯ͕Ϯ
ϭ͕ϭ
ϯ͕ϯ
Ϯ͕Ϯ





Ϯϵϳ͕ϰϭ

Ϯϱϳ͕Ϯϵ



ƌĞĂ;ŵϮͿ



ϰϬϴϰ͕Ϭϳ

ϴ͘ϬϬϳ͕ϵϭΦ

ϭϵϮϲ͕ϳϬ
ϯϰϵ͕ϰϲ
ϮϮϳ͕ϱϳ
Ϯϳϱ͕Ϭϯ
ϲϳ͕Ϯϯ
ϳϭϬ͕ϬϬ
Ϯϵϳ͕ϰϭ
ϭϭϰϱ͕ϱϭ
ϲϮϳ͕ϭϬ
ϭϰϬ͕ϭϮ
ϮϮϳ͕ϳϬ
ϭϱϬ͕ϱϵ
Ϯϱϳ͕Ϯϵ
Ϯϱϳ͕Ϯϵ
ϳϱϰ͕ϱϳ
ϭϵϬ͕Ϭϴ
ϱϲϰ͕ϰϴ










dŽƚĂůĚĂƐ

ƵƐƚŽĂŶƵĂů

ϰ͘Ϯϯϴ͕ϳϱΦ
ϳϲϴ͕ϴϮΦ
ϱϬϬ͕ϲϱΦ
ϲϬϱ͕ϬϳΦ
ϭϰϳ͕ϵϭΦ
ϭ͘ϱϲϮ͕ϬϬΦ
ϲϱϰ͕ϯϬΦ
ϭ͘ϮϲϬ͕ϬϲΦ
ϲϴϵ͕ϴϭΦ
ϭϱϰ͕ϭϰΦ
ϮϱϬ͕ϰϳΦ
ϭϲϱ͕ϲϱΦ
ϴϰϵ͕ϬϲΦ
ϴϰϵ͕ϬϲΦ
ϭ͘ϲϲϬ͕ϬϱΦ
ϰϭϴ͕ϭϴΦ
ϭ͘Ϯϰϭ͕ϴϲΦ












ŶŽǀĂƐĄƌĞĂƐĂ
ŝŶĐůƵŝƌĞŵ
Ϯ
ϮϬϭϳ;ŵ Ϳ
dŽƚĂůĚĂƐ

ŶŽǀĂƐĄƌĞĂƐĂ
ŝŶĐůƵŝƌĞŵ
Ϯ
ϮϬϭϳ;ŵ Ϳ



Anexo II
As obrigações da Junta de Freguesia dependerão da tipologia do Espaço de jogo e recreio,
decorrente da Cláusula 8.ª do contrato:
a. Tipologia I - Obrigações previstas em A e B;
b. Tipologia II – Obrigações previstas em B;

c. Tipologia III – Obrigações previstas em A, B e C;
d. Tipologia IV – Obrigações previstas em B e C.
A. Obrigações relativas à abertura e encerramento dos espaços de jogo e recreio
Abrir e encerrar o espaço de jogo e recreio diariamente, incluindo fins-de-semana e feriados, de
acordo com o seguinte horário, certificando-se que
o mesmo se encontra sem ninguém no seu interior:
i. De Abril a Outubro – abertura às 9.00 horas e
encerramento às 20.00 horas;
ii. De Novembro a Março – abertura às 9.00 horas
e encerramento às 18.00 horas.
B. Obrigações relativas à manutenção e
limpeza dos espaços de jogo e recreio
a) Assegurar que os espaços incluídos no Anexo I
se encontram bem conservados, sem zonas
degradadas e em boas condições de higiene;
b) Realizar a varredura e despejar as respetivas
papeleiras, com uma periodicidade mínima bissemanal;
c) Custear a mão-de-obra que se afigure necessária
à abertura e encerramento dos espaços, bem como
à sua limpeza;
d) Não facultar o acesso à chave do espaço de jogo
e recreio a terceiros, estranhos à Junta de
Freguesia;
e) Substituir a fechadura do espaço de jogo e
recreio, em caso de vandalismo ou de perda da
chave de acesso ao mesmo;
f) Zelar pela segurança nos espaços de jogo e
recreio;
g) Informar a Câmara Municipal de qualquer incidente que tenha lugar no espaço de jogo e recreio,
de que tenha conhecimento;
h) Comunicar à Câmara Municipal quaisquer
avarias ou defeitos que detetem no espaço de jogo
e recreio;
i) Desinfetar os bebedouros com produto desinfetante adequado, pelo menos uma vez por mês.
C. Obrigações relativas aos jardins e espaços
verdes no interior de espaços de jogo e recreio
a) Manter os sistemas de rega, com a substituição
dos equipamentos e componentes necessários ao
seu correto funcionamento que se deteriorem, por
atos de vandalismos ou pelo desgaste normal do
decurso do tempo;
b) Proceder à aquisição, a suas expensas, de:
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i. Material de rega, para reposição de material danificado por avarias ou degradação devida ao decurso
do tempo;
ii. Baterias de 9 volts para os programadores de
rega;
iii. Adubos e fertilizantes;
iv. Sementes de relva para reposição;
c) Promover as iniciativas necessárias ao desempenho das competências que lhe são delegadas;
d) Zelar para que os consumos de água não sejam
excessivos, evitando as regas entre as dez horas da
manhã e as oito da noite, no período entre Junho e
Setembro, nos sistemas com automatização;
e) Desligar os sistemas automáticos, em caso de
chuva, na ausência de sensor de chuva;
f) Solicitar a colaboração da Câmara Municipal,
sempre que for necessária ajuda técnica que não
possa ser prestada pela Junta de Freguesia, por
total e justificada impossibilidade, bem como em
situações de emergência;
g) Cortar relvados – deverão ser realizados com a
periodicidade necessária, para que a relva nunca
ultrapasse 8 cm de altura;
h) Escarificar/arejar os relvados, sempre que necessário;
i) Regar dos ajardinados, com a periodicidade necessária à boa conservação das plantas;
j) Conservar os sistemas de rega;
k) Realizar plantações (árvores, arbustos e herbáceas) e sementeiras, para substituição de plantas
mortas, vandalizadas ou simplesmente desaparecidas;
l) Realizar arejamento da copa, bem como de podas
de formação, limpezas e revisão de tutoragem de
todas as árvores e arbustos, que se situem no interior das áreas ajardinadas, desde que, pelo seu
porte, não seja necessário recorrer à utilização de
plataforma elevatória ou a sua dimensão seja inferior a 3 metros de altura;
m) Controlar os tempos de rega e alteração/adequação dos tempos de rega, às exigências das plantas;
n) Mondar infestantes em relvados e herbáceas;
o) Realizar as adubações necessárias ao bom estado vegetativo das plantas, custeando a compra dos
adubos/fertilizantes necessários, sendo que nos relvados, haverá lugar a duas fertilizações anuais – no
Outono e na Primavera;
p) Aplicar herbicidas nos pavimentos e valetas, que
se situem no interior dos ajardinados, sempre que
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tal se justifique;
q) Separar os resíduos orgânicos provenientes das
podas e dos cortes de vegetação e transportá-los
para o Ecocentro de Carenque.

Proposta n.º 496/2017
Considerando que:
1. A promoção da descentralização administrativa,
plasmada nos artigos 131.º e seguintes da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, com a redação em
vigor à data, permite a delegação de competências
nas juntas de freguesia, tendo a Câmara Municipal
da Amadora aprovado e celebrado acordo de execução com a Junta da freguesia das Águas Livres,
cuja versão foi alterada e republicada, através da
proposta n.º 511/2016 na reunião de Câmara de 16
de novembro de 2016 e aprovada pela Assembleia
Municipal na sua sessão extraordinária de dia 24 de
novembro de 2016;
2. Importa agora proceder a alterações aos n.ºs 3,4
e 5 da Cláusula 5.ª, aos n.ºs 3, 4 e 5 da Cláusula
10.ª e à Cláusula 14.ª, bem como respetivos
Anexos I e III do acordo de execução;
3. Foi pela equipa multidisciplinar constituída para o
efeito, através do Despacho n.º 53/P/2017, elaborado o estudo que se anexa à presente proposta e
que se considera por integralmente reproduzido,
para todos os efeitos e relativo ao presente acordo
de execução;
4. Nos termos e ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do
artigo 9.º e alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua
atual redação, é da competência dos órgãos deliberativos da freguesia e do município, a autorização
para celebração de acordo de execução;
5. Conforme vertido na alínea m) do n.º 1 da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação, compete Câmara Municipal submeter à Assembleia
Municipal, para efeitos de autorização, as propostas
de celebração de acordos de execução com as juntas de freguesia;
Propõe-se que a Câmara Municipal da
Amadora delibere:
1. Aprovar as alterações ao acordo de execução a
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celebrar com a junta de freguesia das Águas Livres,
e referente a alterações aos n.ºs 3, 4 e 5 da
Cláusula 5.ª, aos n.ºs 3, 4 e 5 da Cláusula 10.ª e à
Cláusula 14.ª, bem como respetivos Anexos I e III
e cons-tantes do documento em anexo, com a
respetiva republicação;
2. Submeter à Assembleia Municipal, nos termos e
ao abrigo da alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º, e
para os efeitos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º,
ambos os normativos legais constantes da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação,
a alteração ao presente acordo de execução.

verdes;
b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos,
sarjetas e sumidouros;
c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano
instalado no espaço público, com exceção daquele
que seja objeto de concessão;
d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de
feiras e mercados;
e) Assegurar a realização de pequenas reparações
nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do
primeiro ciclo do ensino básico;
f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos referidos na alínea
anterior.

Amadora, 12 de dezembro de 2017
A Presidente,
Assinatura ilegível
Carla Tavares
Alteração ao Acordo de Execução entre o Município
da Amadora e a Freguesia de Águas Livres, a que se
refere a Proposta supra, foi autorizada pelas deliberações de Assembleia Municipal e de Freguesia de
Águas Livres nas suas reuniões de 21 de dezembro
de 2017 e de 27 de dezembro de 2017, respetivamente.
Abaixo publica-se na integra a referida alteração ao
Acordo de Execução, celebrado entre o Município da
Amadora e a Freguesia de Águas Livres em 29 de
dezembro de 2017.
ALTERAÇÃO N.º
AO ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO
ENTRE O
MUNICÍPIO DA AMADORA
EA
FREGUESIA DE ÁGUAS LIVRES
Considerando:
O disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, que veio estabelecer o Novo Regime
Jurídico das Autarquias Locais, prevê, no seu artigo
132.º, um conjunto de competências que se encontram delegadas nas juntas de freguesia (delegação
legal);
De acordo com o n.º 1, do artigo 132.º, consideram-se delegadas nas juntas de freguesia as
seguintes competências das câmaras municipais:
a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços

Consideram-se ainda delegadas nas juntas de
freguesia, quando previstas em lei, as competências de controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização das câmaras municipais nos seguintes
domínios:
a) Utilização e ocupação da via pública;
b) Afixação de publicidade de natureza comercial;
c) Atividade de exploração de máquinas de diversão;
d) Recintos improvisados;
e) Realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, jardins e outros lugares
públicos ao ar livre, sem prejuízo do disposto na
alínea c) do n.º 3 do artigo 16.º;
f) Atividade de guarda-noturno;
g) Realização de acampamentos ocasionais;
h) Realização de fogueiras e queimadas (n.º 2, do
artigo 132.º).
A delegação legal não opera, todavia, automaticamente, a sua concretização está dependente da celebração de acordos de execução, que prevejam os
recursos humanos, patrimoniais e financeiros
necessários e suficientes ao exercício de todas ou
algumas das competências previstas no artigo
132.º (n.º 1, do artigo 133.º, do Anexo I, da Lei n.º
75/2013).
Assim, e considerando:
1. O disposto no Anexo I, da Lei n.º 75/2013, em
especial, o determinado nas alíneas i) e j) do n.º 1
do artigo 16.º, alíneas l) e m) do n.º 1 do artigo
33.º e nos artigos 116.º a 123.º e 131.º a 136.º;
2. Que a delegação de competências deve ser
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acompanhada da transferência dos meios necessários ao seu adequado exercício, num quadro de
acentuada diminuição dos recursos financeiros;

e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013,
e

3. Que a celebração dos acordos de execução pressupõe prévia autorização quer das assembleias de
freguesia, quer das assembleias municipais [alínea
g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 1 do artigo
16.º alínea k), do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m)
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º
75/2013];
4. Que entre a Câmara Municipal e a Junta de
Freguesia de Águas Livres foi celebrado, em
01.05.2014, um acordo de execução que versa
sobre as competências previstas nas alíneas a)
[Gerir e assegurar a manutenção de espaços
verdes] e b) [Assegurar a limpeza das vias e
espaços públicos, sargetas e sumidouros (limpeza
pública)] do artigo 132.º, Anexo I, da Lei n.º
75/2013;
5. Que o acordo referido no considerando anterior,
foi objeto de uma última alteração em 2017, conforme decorre da Separata n.º 7 do Boletim Municipal, de 13 de abril de 2017;
6. Que se torna necessário alterar alguns aspetos
do acordo celebrado, designadamente no que se
refere à atualização dos montantes a transferir;
7. E que, no caso, a Assembleia Municipal e a
Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração
da presente modificação ao Acordo de Execução nas
suas reuniões de 21/12/2017 e 27/12/2017 respetivamente.

A Freguesia de Águas Livres, NIPC 510 832 709,
com sede na Estrada Militar, n.º 82, 2720-797
Amadora, e com o endereço eletrónico geral@jfaguaslivres.pt, neste ato representada pelo
Presidente da Junta de Freguesia, Jaime Garcia, no
uso das competências previstas nas alíneas a), f) e
g), do n.º 1, do artigo 18.º, do Anexo I, da Lei n.º
75/2013, é subscrito e reciprocamente aceite a presente modificação ao acordo de execução, o qual se
rege pelos termos e cláusulas seguintes:
Cláusula 1.ª
Os n.º 3, 4 e 5 da cláusula 5.ª, do acordo de execução passam a ter a seguinte redação:
“Cláusula 5.ª
(…)
3. Os recursos financeiros destinados ao cumprimento deste acordo de execução são disponibilizados pela Primeira Outorgante e transferidos para a
Segunda Outorgante mensalmente, até ao limite
máximo anual, com base na tipologia e área dos
espaços de intervenção, perfazendo o montante de
311.373,68€;
s

4. Prados de sequeiro:
- Valor anual de 0,66 Euros /m2/ano;

Entre:

5. Zonas ajardinadas (jardins e outros espaços
verdes, com relvados, manchas arbustivas, herbáceas e árvores, incluindo as áreas inseridas no
espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico):
- Valor anual de 2,11 Euros/m2);

O Município da Amadora, NIPC 505 456 010, com
sede na Avenida Movimento das Forças Armadas,
Mina de Água, 2700-595 cidade da Amadora e com
o endereço eletrónico geral@cm-amadora.pt, neste
ato representado pela Presidente da Câmara
Municipal, Carla Maria Nunes Tavares, no uso das
competências previstas nas alíneas a) a c) do n.º 1

Cláusula 2.ª
Os n.º 3, 4 e 5 da cláusula 10.ª do acordo de execução passam a ter a seguinte redação:
“Cláusula 10.ª
(…)
3. Os meios financeiros a transferir para a limpeza
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pública, exceto o corte de herbáceas, são calculados com base no valor unitário por metro linear,
multiplicado pela totalidade de metros lineares,
perfazendo o montante de 193 205,00 €, nos termos do mapa em anexo.
4. Os meios financeiros a transferir para o corte de
herbáceas, são calculados com base no valor
unitário por metro quadrado, multiplicado pela
totalidade de metros quadrados, com duas aplicações anuais, perfazendo o montante de 13
615,30 €, nos termos do mapa III em anexo.
5. Os meios financeiros a transferir para a recolha
de monos são calculados com base no valor unitário
por tonelada recolhida, multiplicado pela média do
ano de 2016, perfazendo o montante de €
51.831,09, nos termos do mapa III em anexo.
Cláusula 3.ª
A cláusula 14.ª do acordo de execução passa a ter
a seguinte redação:
“Cláusula 14.ª
(…)
1. O exercício da presente competência envolve a
recolha dos objetos volumosos fora de uso, dos
resíduos verdes provenientes da manutenção de
pequenos jardins particulares, bem como de resíduos de construção e demolição (RCD) até 1m3, que
se encontrem depositados na via pública e noutros
espaços públicos, designadamente os localizados
junto aos equipamentos de deposição de resíduos,
com exceção da área da Cova da Moura.
2. Para cumprimento do objeto do presente Acordo,
a Primeira Outorgante disponibilizará, dentro do
horário definido no Regulamento de Utilização do
Ecocentro de Carenque na Amadora, a sua utilização para deposição dos resíduos transportados pela
Junta de Freguesia.

4. A Segunda Outorgante obriga-se a cumprir com
todas as instruções da Primeira Outorgante, destinadas a garantir a melhor operacionalidade do
Ecocentro de Carenque na Amadora, designadamente a deposição seletiva dos vários resíduos,
conforme definido no Regulamento de Utilização do
Ecocentro de Carenque na Amadora.
Cláusula 4.ª
Na sequência das alterações à manutenção de
espaços verdes e recolha de objetos volumosos,
com a consequente alteração às respetivas transferências, são alterados os Anexos I e III do contrato de execução.
Cláusula 5.ª
1. A presente modificação entra em vigor no dia
seguinte ao da sua assinatura;
2. É republicado em Anexo o Acordo de Execução.
O presente documento é feito em duplicado, ficando
um exemplar para cada uma das partes.
Amadora, 29 de dezembro de 2017
Pelo Município da Amadora
A Presidente da Câmara
Assinatura ilegível
Carla Maria Nunes Tavares
Pela Freguesia de Águas Livres
O Presidente da Junta
Assinatura ilegível
Jaime Pereira Garcia

3. São cometidas à Segunda Outorgante, todos os
encargos inerentes à recolha e transporte dos resíduos referidos no n.º 1 da presente cláusula, para
o Ecocentro de Carenque na Amadora.

17

10





ANEXO I


 Verdes a descentralizar
  
  para a Junta
Espaços
de Freguesia das Águas
Livres_2018

 

ƌĞĂ;ŵ
ŐƵĂƐ>ŝǀƌĞƐͲdŽƚĂů&ŝŶĂů
ϭϲϭ͘Ϭϳϵ͕ϮϬ
ϯϭϭ͘ϯϳϯ͕ϲϴΦ
/
ϭϰϭ͘ϰϮϭ͕ϲϲ
Ϯϵϴ͘ϯϵϵ͕ϳϬΦ
ǀWĂĚƌĞĂƌƚŽůŽŵĞƵ'ƵƐŵĆŽ
ϲϴ͕ϳϭ
ϭϰϰ͕ϵϴΦ
ǀĞŶŝĚĂĂŵŝůŽĂƐƚĞůŽƌĂŶĐŽ
ϭ͘Ϭϴϰ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϯϴϳ͕ϮϰΦ
ǀĞŶŝĚĂĚĂZĞƉƷďůŝĐĂ
ϲϴϭ͕Ϯϱ
ϭ͘ϰϯϳ͕ϰϰΦ
ǀĞŶŝĚĂĚĂZĞƉƷďůŝĐĂƚĂůƵĚĞƐ
ϭ͘ϯϵϰ͕ϰϬ
Ϯ͘ϵϰϮ͕ϭϴΦ
ǀĞŶŝĚĂŽŵĂƌůŽƐ/;ũƚăĞƐƚĂĕĆŽĚĂWͿ
ϭ͘Ϭϴϭ͕ϴϯ
Ϯ͘ϮϴϮ͕ϲϲΦ
ǀĞŶŝĚĂŽŵ:ŽƐĠ/
ϯϰϵ͕ϳϬ
ϳϯϳ͕ϴϳΦ
ǀĞŶŝĚĂŽŵ:ŽƐĠ/ͲdĂůƵĚĞ
ϯϴϯ͕ϬϬ
ϴϬϴ͕ϭϯΦ
ǀĞŶŝĚĂŽŵWĞĚƌŽs͕ũƚĂŽŶǑϭϲ
ϭϲ͕ϳϬ
ϯϱ͕ϮϰΦ
ǀĞŶŝĚĂĚŽƐƌĂǀŽƐsĞƌŵĞůŚŽƐ
ϳϳϭ͕ϴϬ
ϭ͘ϲϮϴ͕ϱϬΦ
ǀĞŶŝĚĂĚŽƐ,ŽƐƉŝƚĂŝƐŝǀŝƐ
ϴϳϵ͕ϰϰ
ϭ͘ϴϱϱ͕ϲϮΦ
ǀĞŶŝĚĂDĂŶƵĞůůƉĞĚƌŝŶŚĂ
Ϯ͘ϰϴϴ͕ϯϯ
ϱ͘ϮϱϬ͕ϯϴΦ
ǀĞŶŝĚĂDĂŶƵĞůĚĂDĂŝĂ
ϭϰϱ͕Ϭϵ
ϯϬϲ͕ϭϰΦ
ǀĞŶŝĚĂWĂĚƌĞ,ŝŵĂůĂŝĂ
ϯϱϮ͕ϵϯ
ϳϰϰ͕ϲϴΦ
ĂŶƚĞŝƌŽƐĚĂZƵĂŽƵƚŽƌ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ^ŽƵƐĂdĂǀĂƌĞƐ
ϯϬϮ͕Ϯϲ
ϲϯϳ͕ϳϳΦ
ĂƐĂůWŽƉƵůĂƌĚĂĂŵĂŝĂͲƐƐŽĐŝĂĕĆŽĚĞ
^ŽůŝĚĂƌŝĞĚĂĚĞ^ŽĐŝĂůsĞŶĐĞ
ŽŵƉůĞǆŽĚĞWŝƐĐŝŶĂƐĚĂĂŵĂŝĂ
ŽŶĚĞƌŶŽƐŽ
ƐƚƌĂĚĂĚĂŝƌĐƵŶǀĂůĂĕĆŽũƚăZƵĂŶƚſŶŝŽ&ĞƌƌŽ
ƐƚƌĂĚĂĚĞůĨƌĂŐŝĚĞ;ƚƌĂƐĞŝƌĂƐͿ
ƐƚƌĂĚĂDŝůŝƚĂƌ
sĚĂǀĂƌůŽƐƵŵďƌĞdĂǀĂƌĞƐͬƐĂşĚĂĚŽ/ϭϵ
sĚŽŐĂǀĞƚŽĚĂǀ͘ĚĂZĞƉƷďůŝĐĂĞǀ͘Ϯϱďƌŝů
:ĂƌĚŝŵĚĂZĚŽĂƌǀĂůŚŽͬZDŽƵǌŝŶŚŽĚĞ
ůďƵƋƵĞƌƋƵĞ
:ĂƌĚŝŵĚŽ>ĂƌŐŽĚĂ/ŐƌĞũĂĚĂĂŵĂŝĂ
:ĂƌĚŝŵĚŽWĂůĄĐŝŽĚŽƐŽŶĚĞƐĚĂ>ŽƵƐĆ
:ĂƌĚŝŵĚŽƐƌŽŵĂƐ
:ĂƌĚŝŵZƵĂϭǑĚĞDĂŝŽ
>ĂƌŐŽŶƚſŶŝŽ^ĠƌŐŝŽ
>ĂƌŐŽŝƉƌŝĂŶŽŽƵƌĂĚŽ
>ĂƌŐŽƌŝƐƚſǀĆŽĚĂ'ĂŵĂ;ĞǆĐĞƉƚŽW/Ϳ
>ĂƌŐŽĚĂ/ŐƌĞũĂ
>ĂƌŐŽĚĂ:ƵŶƚĂ
>ĂƌŐŽĚĂƐƌŝĂŶĕĂƐ
>ĂƚĞƌĂůƐĐŽůĂWƌŝŵĄƌŝĂ
WĂƌƋƵĞϮϱĚĞďƌŝů



18

ϯ͘ϬϮϮ͕ϭϯ

ϲ͘ϯϳϲ͕ϲϵΦ

ϲϭϮ͕ϭϬ
ϭϬϯ͕ϴϬ
ϯϭϵ͕ϵϵ
ϴϰϭ͕ϰϵ
ϳϭϯ͕ϬϬ
ϵϴϭ͕ϯϮ
ϭ͘ϮϵϬ͕Ϯϱ

ϭ͘Ϯϵϭ͕ϱϯΦ
Ϯϭϵ͕ϬϮΦ
ϲϳϱ͕ϭϴΦ
ϭ͘ϳϳϱ͕ϱϰΦ
ϭ͘ϱϬϰ͕ϰϯΦ
Ϯ͘ϬϳϬ͕ϱϵΦ
Ϯ͘ϳϮϮ͕ϰϯΦ

ϴϲ͕ϴϬ

ϭϴϯ͕ϭϱΦ

ϵϬϯ͕ϳϬ
Ϯ͘ϯϳϳ͕ϭϱ
ϭϭ͘ϮϴϬ͕ϳϭ
ϯ͘ϲϲϲ͕ϵϴ
Ϯϭϭ͕ϱϭ
Ϯϵϯ͕ϯϵ
ϮϮϱ͕Ϯϯ
ϭϴϬ͕ϴϳ
ϵϯ͕Ϯϯ
ϭϳϳ͕ϱϲ
ϭϲϬ͕Ϭϳ
Ϯ͘ϮϰϬ͕ϭϳ

ϭ͘ϵϬϲ͕ϴϭΦ
ϱ͘Ϭϭϱ͕ϳϵΦ
Ϯϯ͘ϴϬϮ͕ϯϬΦ
ϳ͘ϳϯϳ͕ϯϯΦ
ϰϰϲ͕ϮϵΦ
ϲϭϵ͕ϬϱΦ
ϰϳϱ͕ϮϰΦ
ϯϴϭ͕ϲϰΦ
ϭϵϲ͕ϳϮΦ
ϯϳϰ͕ϲϱΦ
ϯϯϳ͕ϳϱΦ
ϰ͘ϳϮϲ͕ϳϲΦ






WĂƌƋƵĞĚĞ'ŽĂ
WĂƌƋƵĞĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽWĂƌƋƵĞĚĂƚĂůĂŝĂ
WĂƌƋƵĞhƌďĂŶŽĚĂƵƌĂĐĂ
WĂƌƋƵĞhƌďĂŶŽƌ͘ƌŵĂŶĚŽZŽŵĆŽ
WŽůŝĐŝĂĂŵĂŝĂ
WƌĂĕĂŽŶĚĞĚĂ>ŽƵƐĆ
WƌĂĕĂEĂƚĄůŝĂŽƌƌĞŝĂ
WƌĂĕĂWĂĚƌĞDĂŶƵĞůĞƌŶĂƌĚĞƐ
WƌĂĐĞƚĂϭǑĚĞDĂŝŽ
WƌĂĐĞƚĂϱĚĞKƵƚƵďƌŽĞƚƌĂƐĞŝƌĂƐ
WƌĂĐĞƚĂůŵĂĚĂEĞŐƌĞŝƌŽĞ:/ĚĂD
WƌĂĐĞƚĂŶƚſŶŝŽ&ůŽƌĞƐ
WƌĂĐĞƚĂŽƌŐĞƐĂƌŶĞŝƌŽ
WƌĂĐĞƚĂĂƌůŽƐĚĞKůŝǀĞŝƌĂ
WƌĂĐĞƚĂŽĞůŚŽ^ĞĂďƌĂ
WƌĂĐĞƚĂĚĂŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ
WƌĂĐĞƚĂĚĂ1ŶĚŝĂ
WƌĂĐĞƚĂĚĂ>ŝďĞƌĚĂĚĞ
WƌĂĐĞƚĂĚĂZĞǀŽůƵĕĆŽ
WƌĂĐĞƚĂĚŽ/ŶĨĂŶƚĄƌŝŽ
WƌĂĐĞƚĂŽŵ&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚĞůŵĞŝĚĂ
WƌĂĐĞƚĂŽŵ:ŽĆŽůŵĞŝĚĂ
WƌĂĐĞƚĂŽŵ:ŽĆŽůŵĞŝĚĂ
WƌĂĐĞƚĂŽŵ:ŽĆŽĚĞůŵĞŝĚĂ
WƌĂĐĞƚĂƵŐĠŶŝŽĚĞĂƐƚƌŽ
WƌĂĐĞƚĂ&ƌĂŶĐŝƐĐŽZĂŵŽƐĚĂŽƐƚĂ
WƌĂĐĞƚĂ:ŽĆŽ^ĂůĚĂŶŚĂ
WƌĂĐĞƚĂ:ŽƐĠZĠŐŝŽ
WƌĂĐĞƚĂ>ĂƵƌĂůǀĞƐ
WƌĂĐĞƚĂ>ƵşƐĚĞĂŵƁĞƐ
WƌĂĐĞƚĂWĂĚƌĞĂƌƚŽůŽŵĞƵĚĞ'ƵƐŵĆŽͬZƵĂ
ŶƚſŶŝŽůĞŝǆŽ
WƌĂĐĞƚĂWĂĚƌĞ:ŽĆŽ&ĂƵƐƚŝŶŽ
WƌĂĐĞƚĂWĞĚƌŽĚĞ&ƌĞŝƚĂƐƌĂŶĐŽ
WƌĂĐĞƚĂWŝŶƚŽƌ:ŽƐĠ&Ġůŝǆ
WƌĂĐĞƚĂ^ŝůǀĂ'ĂŝŽ
WƌĂĐĞƚĂ^ƚƵĂƌƚĚĞĂƌǀĂůŚĂŝƐ
WƌĂĐĞƚĂdĞŝǆĞŝƌĂĚĞWĂƐĐŽĂŝƐ
ZŶĂĂƐƚƌŽKƐſƌŝŽ
ZŶĂĂƐƚƌŽKƐſƌŝŽ;ƉŽĞŶƚĞͿ
ZŶĂĂƐƚƌŽKƐſƌŝŽĞ/ƌĞŶĞ>ŝƐďŽĂ
ZDĂŶƵĞůůƉĞĚƌŝŶŚĂ
ZDĂŶƵĞůůƉĞĚƌŝŶŚĂĞZŵŝůĐĂƌĂďƌĂů
Z͘:ŽĆŽsŝůůĂƌĞƚͬZ͘/ŶġƐĚĞĂƐƚƌŽ

ϭ͘ϰϲϬ͕ϯϭ
ϭ͘ϲϯϯ͕Ϭϱ
ϲ͘ϵϯϭ͕ϱϯ
ϳ͘ϯϬϵ͕ϵϭ
ϯϱϴ͕ϰϭ
ϯϵϬ͕ϲϭ
ϯ͘Ϯϰϭ͕Ϭϳ
ϲϱ͕ϯϮ
ϭ͘Ϭϭϰ͕ϵϴ
ϲϵϯ͕Ϯϱ
ϭ͘ϱϱϵ͕ϵϭ
ϱϵ͕ϵϰ
ϰϳϵ͕ϲϬ
ϭϳϵ͕ϳϵ
ϰϲϲ͕ϱϲ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϮ
ϰϵϳ͕ϵϲ
ϭϮϯ͕ϱϵ
ϲϮϵ͕ϴϴ
ϭ͘ϯϯϭ͕ϴϬ
ϭ͘ϴϴϬ͕ϰϳ
Ϯϱ͕ϰϯ
ϲϳϲ͕ϯϳ
Ϯϳϳ͕Ϭϰ
ϭϳϲ͕Ϭϱ
ϭϴϮ͕ϭϴ
Ϯϵϲ͕ϯϴ
ϭϵϭ͕ϬϮ
ϯϰ͕ϯϭ
ϰϰ͕ϴϵ

ϯ͘Ϭϴϭ͕ϮϱΦ
ϯ͘ϰϰϱ͕ϳϰΦ
ϭϰ͘ϲϮϱ͕ϱϯΦ
ϭϱ͘ϰϮϯ͕ϵϭΦ
ϳϱϲ͕ϮϱΦ
ϴϮϰ͕ϭϵΦ
ϲ͘ϴϯϴ͕ϲϲΦ
ϭϯϳ͕ϴϯΦ
Ϯ͘ϭϰϭ͕ϲϭΦ
ϭ͘ϰϲϮ͕ϳϲΦ
ϯ͘Ϯϵϭ͕ϰϭΦ
ϭϮϲ͕ϰϳΦ
ϭ͘Ϭϭϭ͕ϵϲΦ
ϯϳϵ͕ϯϲΦ
ϵϴϰ͕ϰϰΦ
ϰ͘ϮϬϳ͕ϯϴΦ
ϭ͘ϬϱϬ͕ϳϬΦ
ϮϲϬ͕ϳϳΦ
ϭ͘ϯϮϵ͕ϬϱΦ
Ϯ͘ϴϭϬ͕ϭϬΦ
ϯ͘ϵϲϳ͕ϳϵΦ
ϱϯ͕ϲϲΦ
ϭ͘ϰϮϳ͕ϭϰΦ
ϱϴϰ͕ϱϱΦ
ϯϳϭ͕ϰϳΦ
ϯϴϰ͕ϰϬΦ
ϲϮϱ͕ϯϲΦ
ϰϬϯ͕ϬϱΦ
ϳϮ͕ϯϵΦ
ϵϰ͕ϳϮΦ

ϯ͘Ϯϵϱ͕Ϯϰ

ϲ͘ϵϱϮ͕ϵϲΦ

ϴϰϯ͕ϳϵ
ϯϮϴ͕ϲϵ
ϭϰϳ͕ϰϭ
Ϯϲϭ͕ϳϰ
ϭ͘ϴϭϳ͕ϰϮ
ϯϱϴ͕ϴϳ
ϭ͘ϱϲϬ͕ϭϬ
Ϯ͘ϴϴϵ͕ϯϵ
ϯϭϭ͕ϬϮ
ϲϭϬ͕ϱϱ
ϰϵϬ͕ϰϴ
ϰϳϯ͕ϲϰ

ϭ͘ϳϴϬ͕ϰϬΦ
ϲϵϯ͕ϱϰΦ
ϯϭϭ͕ϬϰΦ
ϱϱϮ͕ϮϳΦ
ϯ͘ϴϯϰ͕ϳϲΦ
ϳϱϳ͕ϮϮΦ
ϯ͘Ϯϵϭ͕ϴϭΦ
ϲ͘Ϭϵϲ͕ϲϭΦ
ϲϱϲ͕ϮϱΦ
ϭ͘Ϯϴϴ͕ϮϲΦ
ϭ͘Ϭϯϰ͕ϵϭΦ
ϵϵϵ͕ϯϴΦ
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Z͘^ŽĞŝƌŽ'ŽŵĞƐăWƌĂĐĞƚĂZĂƵůWƌŽĞŶĕĂ
ZƵĂŵŝůĐĂƌĂďƌĂů
ZƵĂŶĂĚĞĂƐƚƌŽKƐſƌŝŽ
ZƵĂŶĚƌĂĚĞŽƌǀŽ
ZƵĂŶƚſŶŝŽ^ĠƌŐŝŽ
ZƵĂƌǇĚŽƐ^ĂŶƚŽƐ
ZƵĂĂƐşůŝŽdĞůĞƐ
ZƵĂŽŶĚĞĚĞdŽŵĂƌ͕ũƚăƐŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐĚĂ:&
ZƵĂĚĂƌĞĐŚĞ
ZƵĂĚĂWĂůŵĞŝƌĂ
ZƵĂĚĞŶƚſŶŝŽ&ĞƌƌŽ
ZƵĂĚŽƐ>ƵƐşĂĚĂƐ
ZƵĂŽƵƚŽƌƌůŝŶĚŽsŝĐĞŶƚĞ
ZƵĂŽƵƚŽƌdĞŝǆĞŝƌĂŽĞůŚŽ
ZƵĂƵĂƌƚĞWĂĐŚĞĐŽWĞƌĞŝƌĂ
ZƵĂƵĂƌƚĞWĂĐŚĞĐŽWĞƌĞŝƌĂ;ũƵŶƚŽăůŝŶŚĂĨĠƌƌĞĂͿ
ZƵĂ&ŽŶƚĞƐWĞƌĞŝƌĂĚĞDĞůŽ
ZƵĂ'ĂƌĐŝĂĚĞKƌƚĂ
ZƵĂ'ĞŶĞƌĂů:ŽĆŽĚĞůŵĞŝĚĂ
ZƵĂ,ĞƌĐƵůĂŶŽĚĞĂƌǀĂůŚŽ
ZƵĂ:ŽƐĠƐƚĞǀĆŽ
ZƵĂ:ŽƐĠ&ĂůĐĆŽĞĂƐşůŝŽdĞůĞƐ
ZƵĂ:ŽƐĠ'ŽŵĞƐ&ĞƌƌĞŝƌĂ
ZƵĂ:ŽƐĠDĞƌŐƵůŚĆŽ;ƚƌĂƐĞŝƌĂƐ>ƚϯϵͿ
ZƵĂ>ƵşƐĚĞĂŵƁĞƐ
ZƵĂDĂƌŝĂ>ĂŵĂƐ
ZƵĂEĞƵĚĞů
ZƵĂWĂĚƌĞƌƵǌ
ZƵĂƉƌŽĨ͘&ƌĂŶĐŝƐĐŽ^ŽƵƐĂdĂǀĂƌĞƐ
ZƵĂYƵŝƌŝŶŽZŽƐĂ
ZƵĂZĞŝŶĂůĚŽĚŽƐ^ĂŶƚŽƐ
ZƵĂdĞſĨŝůŽƌĂŐĂ
ZƵĂdƌŝŶĚĂĚĞŽĞůŚŽ
dĂůƵĚĞĚĂǀ͘ŽŵĂƌůŽƐ/
dĂůƵĚĞƐĚĂWƌĂĐĞƚĂƌŶĂůĚŽ'ĂŵĂ
dƌĂƐĞŝƌĂƐĚĂZƵĂ'ĞŶĞƌĂůdĂŵĂƌŐŶŝŶŝ
dƌŝĂŶŐƵůŽĚŽŶƚĚŽŝŶŝĐŝŽĚĂǀƌĂǀŽƐsĞƌŵĞůŚŽƐ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽǀĞŶŝĚĂĚĂZĞƉƷďůŝĐĂ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂƚĂůĂŝĂ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽĂŵĂŝĂĚĞŝŵĂ
ŽŶĂƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐăĞƐƚĂĕĆŽZĞĨĞƌͲĂŵĂŝĂ
ŽŶĂƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐŶŽǀĂĞƐƚĂĕĆŽĚĂZĞĨĞƌ
ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂZƵĂ:ŽĆŽsŝůůĂƌĞƚ
&ĂŝǆĂũƵŶƚŽƚĂůƵĚĞƐƚƌĂĚĂDŝůŝƚĂƌͬǀ͘͘ĂƌůŽƐ/

ϭ͘ϰϭϵ͕ϲϮ
ϭϰϵ͕ϱϬ
ϭ͘ϱϴϬ͕Ϯϵ
ϰϬϲ͕ϭϴ
Ϯϲϰ͕ϵϵ
ϰϬϯ͕ϴϵ
ϱϲ͕ϳϵ
ϯϯϵ͕ϱϯ
ϰϱϯ͕ϯϭ
ϰ͘ϱϳϭ͕ϰϲ
ϭϮϯ͕ϵϵ
ϭϴϰ͕ϯϯ
ϯϲϴ͕Ϭϭ
ϮϬϱ͕ϳϬ
Ϯ͘ϳϴϮ͕ϱϬ
ϱϭϴ͕ϯϱ
ϯϱϮ͕ϯϰ
ϱϳϬ͕ϭϮ
ϵϴ͕ϯϵ
ϭϴϬ͕ϯϰ
ϱϯϭ͕ϵϮ
ϰϮϱ͕ϴϭ
Ϯϱϳ͕ϬϮ
Ϯϰϰ͕ϳϲ
ϳϵϲ͕Ϯϯ
ϭ͘ϭϰϲ͕ϳϯ
ϰϳϲ͕ϴϴ
ϭϯϵ͕ϳϵ
ϰ͘ϳϳϯ͕ϵϭ
Ϯϰϱ͕ϱϱ
ϱϱ͕ϱϬ
ϰϰϭ͕ϲϳ
ϭ͘ϰϱϱ͕ϲϱ
ϭ͘ϯϭϯ͕ϴϮ
ϯ͘ϯϯϬ͕ϮϮ
Ϯ͘ϵϱϯ͕ϰϴ
ϵϴ͕Ϯϯ
ϭ͘ϵϳϵ͕ϳϭ
ϯ͘ϰϮϯ͕ϳϰ
ϭ͘Ϭϭϲ͕ϭϱ
ϴϲϵ͕ϲϴ
Ϯ͘ϯϲϵ͕ϳϰ
ϭϭϱ͕ϬϬ
ϴϲ͕ϯϮ

Ϯ͘ϵϵϱ͕ϰϬΦ
ϯϭϱ͕ϰϱΦ
ϯ͘ϯϯϰ͕ϰϭΦ
ϴϱϳ͕ϬϰΦ
ϱϱϵ͕ϭϯΦ
ϴϱϮ͕ϮϭΦ
ϭϭϵ͕ϴϯΦ
ϳϭϲ͕ϰϭΦ
ϵϱϲ͕ϰϴΦ
ϵ͘ϲϰϱ͕ϳϴΦ
Ϯϲϭ͕ϲϮΦ
ϯϴϴ͕ϵϰΦ
ϳϳϲ͕ϱϬΦ
ϰϯϰ͕ϬϯΦ
ϱ͘ϴϳϭ͕ϬϴΦ
ϭ͘Ϭϵϯ͕ϳϮΦ
ϳϰϯ͕ϰϰΦ
ϭ͘ϮϬϮ͕ϵϱΦ
ϮϬϳ͕ϲϬΦ
ϯϴϬ͕ϱϮΦ
ϭ͘ϭϮϮ͕ϯϱΦ
ϴϵϴ͕ϰϲΦ
ϱϰϮ͕ϯϭΦ
ϱϭϲ͕ϰϰΦ
ϭ͘ϲϴϬ͕ϬϱΦ
Ϯ͘ϰϭϵ͕ϲϬΦ
ϭ͘ϬϬϲ͕ϮϮΦ
Ϯϵϰ͕ϵϲΦ
ϭϬ͘ϬϳϮ͕ϵϱΦ
ϱϭϴ͕ϭϭΦ
ϭϭϳ͕ϭϭΦ
ϵϯϭ͕ϵϮΦ
ϯ͘Ϭϳϭ͕ϰϮΦ
Ϯ͘ϳϳϮ͕ϭϲΦ
ϳ͘ϬϮϲ͕ϳϲΦ
ϲ͘Ϯϯϭ͕ϴϰΦ
ϮϬϳ͕ϮϳΦ
ϰ͘ϭϳϳ͕ϭϵΦ
ϳ͘ϮϮϰ͕ϬϵΦ
Ϯ͘ϭϰϰ͕ϬϴΦ
ϭ͘ϴϯϱ͕ϬϮΦ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϭϱΦ
ϮϰϮ͕ϲϱΦ
ϭϴϮ͕ϭϰΦ




ŐƵĂƐ>ŝǀƌĞƐ
ůŝĐĞsŝĞŝƌĂ
ŽŶĚĞƐĚĂ>ŽƵƐĆ
ŽǀĂĚĂDŽƵƌĂ
:ŽƐĠZƵǇ
WĂĚƌĞ,ŝŵĂůĂŝĂ
ƌĞĐŚĞĚĂƵƌĂĐĂ
:/ĂŵĂŝĂ
ƌĞĐŚĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĂƚĂůĂŝĂ
ǀ͘Žŵ:ŽĆŽs
ǀĞŶŝĚĂWĂĚƌĞ,ŝŵĂůĂŝĂ
WƌĂĕĂWŝĞƌƌĞƵƌŝĞ;ƚĂůĂŝĂͺƌŽƚƵŶĚĂͿ
ZŽƚƵŶĚĂϮϱďƌŝůũƚŽƐƚĂĕĆŽ&ĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂĂŵĂŝĂ
ZŽƚƵŶĚĂǀĂƌůŽƐ/ͬǀDĂŶƵĞůůƉĞĚƌŝŶŚĂ
ZŽƚƵŶĚĂZ/>ͬWĂƚƌŝĂƌĐĂĚŽ
ZŽƚƵŶĚĂĚĂWƌĂĕĂDĂƌƋƵġƐĚĂƐDŝŶĂƐ
ZŽƚƵŶĚĂĚĂWƌĂĐĞƚĂ&ĞƌŶĂŶĚŽŶƚſŶŝŽ'ŽĚŝŶŚŽ
ZŽƚƵŶĚĂdŝŵŽƌ>ŽƌŽƐĂĞ
^ĞƉĂƌĂĚŽƌĞŶƚƌĂůZĂƌƚŽůŽŵĞƵŝĂƐ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂƚĂůĂŝĂ
//
ƐƚƌĂĚĂĚĞůĨƌĂŐŝĚĞ;ƚƌĂƐĞŝƌĂƐͿ
:ĂƌĚŝŵĚŽƐƌŽŵĂƐ
ZŶĂĂƐƚƌŽKƐſƌŝŽ;ƉŽĞŶƚĞͿ
ŽŶĂƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐăĞƐƚĂĕĆŽZĞĨĞƌͲĂŵĂŝĂ
ǀ͘͘ĂƌůŽƐ/;ũƵŶƚŽĞƐƚĂĕĆŽDĞƚƌŽͬWͿ
ǀ͘͘ĂƌůŽƐ/ͬƐƚƌĂĚĂDŝůŝƚĂƌ
ǀĞŶŝĚĂŽŶĚĞĚĞKĞŝƌĂƐ
ZƵĂDĄƌŝŽĂƌĂƚĂĚĂƌƵǌ
ZƵĂKĐƚĄǀŝŽĂƌĚŽƐŽWĞƌĞŝƌĂ
^ĞƉĂƌĂĚŽƌĚĂǀĞŶŝĚĂĚĂZĠƉƵďůŝĐĂ



ŐƵĂƐ>ŝǀƌĞƐ
/
//











ϭ͘ϲϮϱ͕ϭϰΦ
ϳϲϮ͕ϳϳΦ
ϭ͘ϯϮϬ͕ϬϲΦ
Ϯ͘ϭϯϬ͕ϵϱΦ
ϯ͘Ϭϵϱ͕ϮϲΦ
ϭ͘ϯϯϯ͕ϵϰΦ
ϯϵϬ͕ϮϳΦ
ϭ͘ϭϱϵ͕ϳϮΦ
ϳϳ͕ϴϴΦ
ϳϳϲ͕ϳϴΦ
Ϯϴ͕ϴϮΦ
Ϯ͘ϭϲϭ͕ϲϳΦ
ϴϭϬ͕ϴϱΦ
ϭϱϲ͕ϲϯΦ
ϵϲϯ͕ϵϳΦ
ϭ͘ϮϯϬ͕ϳϬΦ
ϭϴϮ͕ϮϰΦ
ϳϬϳ͕ϴϰΦ
ϴϱϭ͕ϵϭΦ
Ϯ͘ϯϮϯ͕ϱϳΦ
ϭϮ͘ϵϳϯ͕ϵϴΦ
ϴϳϲ͕ϯϵΦ
ϵϰϲ͕ϵϵΦ
ϯ͘ϭϮϰ͕ϮϬΦ
ϰ͘ϭϵϮ͕ϵϭΦ
ϲϰϭ͕ϴϬΦ
ϭ͘Ϭϵϭ͕ϵϯΦ
ϰϯ͕ϱϵΦ
Ϯ͘Ϯϭϰ͕ϮϮΦ
ϭϭϰ͕ϭϰΦ
ϳϳ͕ϳϳΦ

ϳϳϬ͕Ϯϭ
ϯϲϭ͕ϱϬ
ϲϮϱ͕ϲϮ
ϭ͘ϬϬϵ͕ϵϯ
ϭ͘ϰϲϲ͕ϵϱ
ϲϯϮ͕ϮϬ
ϭϴϰ͕ϵϲ
ϱϰϵ͕ϲϯ
ϯϲ͕ϵϭ
ϯϲϴ͕ϭϰ
ϭϯ͕ϲϲ
ϭ͘ϬϮϰ͕ϰϵ
ϯϴϰ͕Ϯϵ
ϳϰ͕Ϯϯ
ϰϱϲ͕ϴϲ
ϱϴϯ͕Ϯϳ
ϴϲ͕ϯϳ
ϯϯϱ͕ϰϳ
ϰϬϯ͕ϳϱ
ϭ͘ϭϬϭ͕ϮϮ
ϭϵ͘ϲϱϳ͕ϱϰ
ϭ͘ϯϮϳ͕ϴϲ
ϭ͘ϰϯϰ͕ϴϯ
ϰ͘ϳϯϯ͕ϲϰ
ϲ͘ϯϱϮ͕ϴϵ
ϵϳϮ͕ϰϯ
ϭ͘ϲϱϰ͕ϰϰ
ϱϲ͕ϲϭ
Ϯ͘ϴϳϱ͕ϲϭ
ϭϰϴ͕Ϯϯ
ϭϬϭ͕ϬϬ



ƌĞĂ;ŵ Ϳ
ϭϲϭ͘Ϭϳϵ͕ϮϬ
ϭϰϭ͘ϰϮϭ͕ϲϲ
ϭϵ͘ϲϱϳ͕ϱϰ
Ϯ







dŝƉŽůŽŐŝĂ/
dŝƉŽůŽŐŝĂ//








ƵƐƚŽĂŶƵĂů
ϯϭϭ͘ϯϳϯ͕ϲϴΦ
Ϯϵϴ͘ϯϵϵ͕ϳϬΦ
ϭϮ͘ϵϳϯ͕ϵϴΦ
ƵƐƚŽĂŶƵĂůͬŵϮ
Ϯ͕ϭϭ
Ϭ͕ϲϲ
19
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ŝ
 
dŽƚĂůĚĂƐŶŽǀĂƐĄƌĞĂƐĂ
 
Ϯ
ŝŶĐůƵŝƌĞŵϮϬϭϴ;ŵ
 Ϳ 
ŝ
dŽƚĂůĚĂƐŶŽǀĂƐĄƌĞĂƐĂ
Ϯ
ŝŶĐůƵŝƌĞŵϮϬϭϴ;ŵ Ϳ

ϰ

Z^/E>h/Z͗
 
d/WK>K'//
 



ϰ͘ϴϯϭ͕ϳϱ
ϯ



ϯ͘ϭϴϭ͕ϰϱ

d/WK>K'///



 

ĄƌĞĂƐĂ

 
ĄƌĞĂƐĂ
 



&ƌĞŐƵĞƐŝĂ













EǑŵĞƚƌŽƐůŝŶĞĂƌĞƐ
ĚĞǀŝĂ



ϭϬ͘Ϭϭϲ͘ϱϬϬ
Ě 

&

ŐƵĂƐ
>ŝǀƌĞƐ
 

ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&


ƵƐƚŽͬŵů

 
ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&






ŐƵĂƐ
>ŝǀƌĞƐ











 h^dK^KZd,Z^



&ƌĞŐƵĞƐŝĂ

&

 

 



 ƌĞĂĂĂƉůŝĐĂƌ;ŵ Ϳ





Ϯ
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ŐƵĂƐ
ϭϴϰ͘ϰϴϴ͕ϴǆϮ
>ŝǀƌĞƐ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ
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Anexo
(a que se refere o n.º 2 da cláusula 5.ª)

Republicação
ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO
DA AMADORA E A FREGUESIA DE ÁGUAS
LIVRES
O Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
que veio estabelecer o Novo Regime Jurídico das
Autarquias Locais, prevê, no seu artigo 132.º, um
conjunto de competências que se consideram delegadas nas juntas de freguesia (delegação legal).
De acordo com o n.º 1, do artigo 132.º, consideram-se “delegadas nas juntas de freguesia as
seguintes competências das câmaras municipais:
a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços
verdes;
b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos,
sarjetas e sumidouros;
c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano
instalado no espaço público, com exceção daquele
que seja objeto de concessão;
d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de
feiras e mercados;
e) Assegurar a realização de pequenas reparações
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nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do
primeiro ciclo do ensino básico;
f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos referidos na alínea
anterior”.
Consideram-se ainda delegadas nas juntas de
freguesia, “quando previstas em lei, as competências de controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização das câmaras municipais nos seguintes
domínios:
a) Utilização e ocupação da via pública;
b) Afixação de publicidade de natureza comercial;
c) Atividade de exploração de máquinas de diversão;
d) Recintos improvisados;
e) Realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, jardins e outros lugares
públicos ao ar livre, sem prejuízo do disposto na
alínea c) do n.º 3 do artigo 16.º;
f) Atividade de guarda-noturno;
g) Realização de acampamentos ocasionais;
h) Realização de fogueiras e queimadas” (n.º 2, do
artigo 132.º).
A delegação legal não opera, todavia, automaticamente, a sua concretização está dependente da celebração de acordos de execução, que prevejam “os
recursos humanos, patrimoniais e financeiros
necessários e suficientes ao exercício de todas ou
algumas das competências previstas” no artigo
132.º (n.º 1, do artigo 133.º, do Anexo I, da Lei n.º
75/2013).
Assim, e considerando:
1. O disposto no Anexo I, da Lei n.º 75/2013, em
especial, o determinado nas alíneas i) e j), do n.º 1,
do artigo 16.º, alíneas l) e m), do n.º 1, do artigo
33.º, 116.º a 123.º e 131.º a 136.º;
2. Que a delegação de competências deve ser
acompanhada da transferência dos meios necessários ao seu adequado exercício, num quadro de
acentuada diminuição dos recursos financeiros;
3. Que a celebração dos acordos de execução pressupõe prévia autorização quer das assembleias de
freguesia, quer das assembleias municipais [alínea
g), do n.º 1, do artigo 9.º, alínea j), do n.º 1, do
artigo 16.º, alínea k), do n.º 1, do artigo 25.º e

alínea m), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da
Lei n.º 75/2013];
4. E que, no caso, a Assembleia Municipal e a
Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração
do presente Acordo de Execução nas suas reuniões
de 21/04/2014 e 30/04/2014, respetivamente.
Entre
Município da Amadora, NIPC 505 456 010, com
sede na Avenida Movimento das Forças Armadas,
2700-595, na cidade da Amadora, e com o
endereço eletrónico geral@cm-amadora.pt, representada pela sua Presidente, Carla Maria Nunes
Tavares, como Primeira Outorgante no uso das
competências previstas nas alíneas a) a c), do n.º
1, e na alínea f), do n.º 2, do artigo 35.º, do Anexo
I, da Lei n.º 75/2013;
E
Freguesia de Águas Livres, NIPC 510 832 709,
com sede em Estrada Militar, 82, 2720-797
Amadora, e com o endereço eletrónico geral@jfburaca.pt, representada pelo seu Presidente Jaime
Garcia, como Segunda Outorgante, no uso das
competências previstas nas alíneas a), f) e g), do
n.º 1, do artigo 18.º, do Anexo I, da Lei n.º
75/2013.
É subscrito e reciprocamente aceite o presente
Acordo de Execução, o qual se rege pelos termos e
cláusulas seguintes:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Cláusula 1.ª
Objeto
O presente Acordo de Execução estabelece as
condições de exercício das competências de gestão
e manutenção de espaços verdes e de limpeza
pública, previstas na al. a) e b), do artigo 132.º, do
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Cláusula 2.ª
Definições
Para efeitos do presente acordo, considera-se:
a) “Manutenção de espaços verdes”: o conjunto de
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ações que visam a conservação e o correto desenvolvimento da vegetação e dos elementos inertes
que integram os espaços verdes;
b) “Espaços verdes”: os espaços ajardinados, integrados em áreas de domínio municipal, constituídos
por vegetação (arbórea, arbustiva e/ou herbácea) e
as árvores isoladas em caldeira, no interior dos
jardins;
c) “Limpeza urbana ou limpeza das vias e espaços
públicos”: a varredura e lavagem manual e mecânica das vias e espaços públicos, incluindo valetas,
sarjetas, sumidouros, bermas, passeios e caminhos, o corte de ervas e o despejo, lavagem e
manutenção de papeleiras;
d) “Varredura mecânica”: operação de limpeza
pública das vias e outros espaços públicos, em que
o equipamento procede à varredura dos eixos
viários e outros espaços públicos exclusivamente
com os seus próprios meios mecânicos, utilizando
apenas o seu condutor;
e) ”Varredura mista”: operação de limpeza pública
das vias e outros espaços públicos, em que o
equipamento procede à varredura com os seus
próprios meios e com o auxílio de um ou mais operadores que dirige parte dos resíduos urbanos existentes na via pública para a direção da máquina;
f) “Varredura manual”: operação de limpeza pública
das vias e outros espaços públicos, em que o operador procede à varredura dos resíduos urbanos
depositados nas vias e outros espaços públicos,
com o auxílio de um carrinho de cantoneiro, pá e
vassouras apropriadas;
g) “Limpeza e manutenção de papeleiras”: operação que consiste na retirada dos resíduos urbanos
depositados nas papeleiras, assim como a sua
lavagem e manutenção para que a papeleira se
encontre em condições de utilização por parte da
população;
h) “Lavagem manual”: operação de limpeza pública
das vias e outros espaços públicos, em que o operador procede à lavagem das vias e outros espaços
públicos utilizando um carrinho de lavagem provido
de mangueira;
i) “Lavagem mecânica”: operação de limpeza pública das vias e outros espaços públicos, em que o
equipamento procede à lavagem dos eixos viários e
outros espaços públicos exclusivamente com os
seus próprios meios mecânicos, utilizando apenas o
seu condutor;
j) “Limpeza de sarjetas e sumidouros”: operação de
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limpeza pública em que o operador procede à
remoção dos resíduos depositados na sarjeta ou
sumidouro e à desobstrução dos canais de escoamento;
k) “Operações especiais de limpeza”: as intervenções sazonais, previamente calendarizadas no
âmbito da limpeza urbana, incluindo, designadamente, o reforço da limpeza na época de queda da
folha, a aplicação de herbicida na primavera e outono e a campanha de verificação e limpeza dos sistemas de drenagem das águas pluviais no período
anterior à época das chuvas;
l) “Via pública”: todos os espaços públicos ou afetos
ao domínio público municipal, nomeadamente passeios, avenidas, alamedas, ruas, praças, caminhos,
pontes, viadutos, parques e jardins;
m) “Corte de herbáceas”: operação nas vias e outros espaços públicos com o fim de eliminar as herbáceas existentes nesses espaços, da forma considerada mais conveniente;
n) “Objetos volumosos fora de uso”, vulgarmente
designados como “monos/monstros” como os objetos provenientes das habitações ou de outros
espaços que, pelo seu volume, forma ou dimensões, não possam ser recolhidos pelos meios normais de remoção. Consideram-se nesta definição
todos os resíduos provenientes da linha branca
(frigoríficos,
equipamento
de
aquecimento,
máquinas de lavar) e os resíduos de equipamento
elétrico e eletrónico (televisões, computadores,
pequenos objetos domésticos elétricos);
o) “Resíduos verdes”: os resíduos vegetais provenientes da limpeza e manutenção de jardins, constituídos por folhas, troncos e ramos de árvores e
arbustos e por plantas herbáceas (relva, prados de
sequeiro e outras plantas);
p) “Ecocentro”: uma área vigiada dedicada especialmente à receção de resíduos com vista ao seu
posterior encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o seu potencial de valorização;
q) “Área expectante”: área de solo não utilizado,
mas suscetível, ou não, de utilização, independentemente da sua classificação no âmbito do PDM.
Cláusula 3.ª
Forma do contrato
O presente contrato de delegação de competências
é celebrado por escrito, composto pelo respetivo
clausulado e pelos anexos que dele fazem parte
integrante.
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Cláusula 4.ª
Disposições e cláusulas por que
se rege o contrato
1. Na execução do presente contrato de delegação
de competências observar-se-ão:
a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos
os anexos, que dele fazem parte integrante;
b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
2. Subsidiariamente observar-se-ão, ainda:
a) As disposições constantes do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de janeiro, e sucessivas alterações
legislativas, em especial da sua Parte III, com as
devidas adaptações;
b) O Código do Procedimento Administrativo.
CAPÍTULO II
Competências e recursos
Secção I
Espaços verdes
Cláusula 5.ª
Gerir e assegurar a manutenção
de espaços verdes
1. Os espaços verdes que integram o presente
Acordo são os que constam do anexo I.
2. O exercício da presente competência envolve a
prática de todos os atos e práticas culturais que
visam o correto desenvolvimento das plantas e a
sua integração nos espaços verdes, nos termos do
caderno das condições técnicas constantes do
anexo II.
3. Os recursos financeiros destinados ao cumprimento deste acordo de execução são disponibilizados pela Primeira Outorgante e transferidos para a
Segunda Outorgante mensalmente, até ao limite
máximo anual, com base na tipologia e área dos
espaços de intervenção, perfazendo o montante de
311.373,68 €.
4. Prados de sequeiro:
- Valor anual de 0,66 Euros/m2/ano.
5. Zonas ajardinadas (jardins e outros espaços
verdes, com relvados, manchas arbustivas, herbáceas e árvores, incluindo as áreas inseridas no

espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico):
- Valor anual de 2,11 Euros/m2).
6. Os recursos financeiros serão atualizados sempre
que se alterem as áreas atuais ou a tipologia das
mesmas.
Cláusula 6.ª
Direitos da Primeira Outorgante
Constituem direitos da Primeira Outorgante:
a) Verificar o estado de manutenção e gestão dos
espaços verdes;
b) Verificar o estado de limpeza das vias e espaços
públicos, sarjetas e sumidouros;
c) Solicitar à Segunda Outorgante informações e
documentação;
d) Apresentar à Segunda Outorgante sugestões e
propostas.
Cláusula 7.ª
Obrigações da Primeira Outorgante
No âmbito do presente acordo de execução, a
Primeira Outorgante obriga-se a:
a) Disponibilizar os espaços em boas condições,
com contador de água instalado e com o sistema de
rega a funcionar normalmente;
b) Proceder à transferência de verbas acordadas;
c) Verificar o cumprimento do acordo de execução;
d) Proceder ao pagamento dos consumos de água
referente aos espaços objeto do presente acordo.
Cláusula 8.ª
Obrigações da Segunda Outorgante
No âmbito do presente acordo de execução, a
Segunda Outorgante fica obrigada a:
a) Proceder a uma correta gestão e manutenção
dos espaços verdes;
b) Pautar toda a sua atuação por critérios de eficiência, eficácia e economia, no exercício das competências delegadas;
c) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e
regulamentares aplicáveis a cada uma das competências delegadas;
d) Recrutar os recursos humanos necessários ao
cumprimento do presente acordo de execução,
sendo da sua responsabilidade o pagamento das
despesas por estes originadas;
e) Adquirir e afectar os meios materiais (maquinaria e equipamento) necessários à correcta manu-
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tenção dos espaços.
Cláusula 9.ª
Ocorrências e emergências
A Segunda Outorgante deve comunicar à Primeira
Outorgante imediatamente, qualquer anomalia que
afete ou possa afetar de forma significativa o objeto
do presente acordo de execução.
Secção II
Limpeza pública e recolha de objetos
volumosos fora de uso
Cláusula 10.ª
Assegurar a limpeza pública
1. O exercício da presente competência envolve a
prática de todos os atos necessários a assegurar a
limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros, na área da freguesia, e compreende,
nomeadamente:
a) A varredura manual e mista, assim como a
lavagem manual de vias e outros espaços públicos,
incluindo limpeza de valetas, sarjetas, sumidouros,
bermas, passeios e caminhos, devendo:
• Alguns arruamentos da área da freguesia deverão
ter varredura manual e mista pelo menos duas
vezes por dia;
• Os arruamentos em causa, antecipadamente já
foram definidos em reunião de acompanhamento
técnico das atividades da área limpeza pública.
b) O corte de herbáceas de forma considerada mais
conveniente pelos serviços técnicos nas vias e outros espaços públicos;
c) Limpeza e manutenção de papeleiras.
2. Considera-se de gestão municipal:
a) A varredura mecânica e lavagem mecânica das
vias principais do Município definidas no anexo IV;
b) A limpeza de áreas expectantes, podendo estas
intervenções serem asseguradas pela Junta de
Freguesia casuisticamente.

herbáceas, são calculados com base no valor
unitário por metro quadrado, multiplicado pela
totalidade de metros quadrados, com duas aplicações anuais, perfazendo o montante de 13
615,30 €, nos termos do mapa III em anexo.
5. Os meios financeiros a transferir para a recolha
de monos são calculados com base no valor unitário
por tonelada recolhida, multiplicado pela média do
ano de 2016, perfazendo o montante de €
51.831,09, nos termos do mapa III em anexo.
6. Os meios humanos afetos ao exercício destas
competências deverão estar devidamente fardados,
equipados e identificados.
Cláusula 11.ª
Sensibilização ambiental
As Outorgantes colaborarão na realização de campanhas de sensibilização ambiental da população,
nomeadamente na área da deposição dos resíduos
urbanos e na limpeza pública das vias e outros
espaços públicos.
Cláusula 12.ª
Equipamentos mecânicos
1. Para cumprimento do objeto do presente Acordo,
a Primeira Outorgante disponibilizará os meios
mecânicos constantes do anexo IV, que entende
serem os necessários e suficientes, de acordo com
a disponibilidade e conveniência do Município.
2. A Segunda Outorgante obriga-se a cumprir com
todas as instruções do Primeiro Outorgante, destinadas a garantir a melhor operacionalidade do
equipamento, designadamente a formação de pessoal, conhecimento do funcionamento, manutenção
diária (lavagens e verificações mecânicas) e
cumprimento das periodicidades de manutenção
preventiva.

3. Os meios financeiros a transferir para a limpeza
pública, exceto o corte de herbáceas, são calculados com base no valor unitário por metro linear,
multiplicado pela totalidade de metros lineares,
perfazendo o montante de 193 205,00 €, nos termos do mapa em anexo.

Cláusula 13.ª
Outro equipamento
1. A Primeira Outorgante facultará o uso de todos
os equipamentos e materiais de apoio à limpeza
pública existentes em cada um dos postos de
limpeza que será objeto de inventário conjunto,
após a assinatura deste Acordo.

4. Os meios financeiros a transferir para o corte de

2. Todos os equipamentos inventariados cujo uso é
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cedido, devem ter uma utilização criteriosa, prudente e responsável de acordo com os fins a que se
destinam, sendo da responsabilidade da segunda
outorgante a sua manutenção e reparação, exceto
os equipamentos definidos no n.º 1, que será da
responsabilidade da segunda outorgante.
3. A aquisição de equipamentos e de materiais de
apoio à limpeza, será da responsabilidade da segunda outorgante.
4. A Segunda Outorgante deverá assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos, de
natureza humana ou material, decorrentes das
operações de limpeza das vias e espaços públicos,
por motivos imputáveis à Junta de Freguesia e que
resultem da própria natureza dos trabalhos, devendo a Junta de Freguesia efetuar a reparação necessária com urgência, se aplicável, ou assumir a
responsabilidade civil por estes equipamentos.
Cláusula 14.ª
Recolha de objetos volumosos fora de uso
1. O exercício da presente competência envolve a
recolha dos objetos volumosos fora de uso, dos
resíduos verdes provenientes da manutenção de
pequenos jardins particulares, bem como de resíduos de construção e demolição (RCD) até 1m3, que
se encontrem depositados na via pública e noutros
espaços públicos, designadamente os localizados
junto aos equipamentos de deposição de resíduos,
com exceção da área da Cova da Moura.
2. Para cumprimento do objeto do presente Acordo,
a Primeira Outorgante disponibilizará, dentro do
horário definido no Regulamento de Utilização do
Ecocentro de Carenque na Amadora, a sua utilização para deposição dos resíduos transportados pela
Junta de Freguesia.
3. São cometidas à Segunda Outorgante, todos os
encargos inerentes à recolha e transporte dos resíduos referidos no n.º 1 da presente cláusula, para
o Ecocentro de Carenque na Amadora.
4. A Segunda Outorgante obriga-se a cumprir com
todas as instruções da Primeira Outorgante, destinadas a garantir a melhor operacionalidade do
Ecocentro de Carenque na Amadora, designadamente a deposição seletiva dos vários resíduos,

conforme definido no Regulamento de Utilização do
Ecocentro de Carenque na Amadora.
Secção III
Disposições comuns
Cláusula 15.ª
Novos equipamentos, espaços verdes e
espaços públicos
1. A entrada em funcionamento ou a afetação ao
domínio público de novos equipamentos, espaços
verdes e/ou outros espaços públicos, dentro das
áreas delegadas, serão integradas no âmbito do
presente Acordo, através da assinatura entre as
partes.
2. O encerramento de equipamentos ou a
diminuição e/ou anulação de espaços verdes ou
outros espaços públicos, objeto do presente Acordo,
implica a redução dos meios financeiros a serem
transferidos, calculados de acordo com os critérios
estabelecidos.
Cláusula 16.ª
Transferências e atualizações
1. Para a execução do presente contrato de delegação de competências, a Câmara Municipal
apoiará financeiramente a Junta de Freguesia,
dotando-a com as verbas necessárias ao desempenho das competências delegadas, conforme consta do anexo III.
2. Os recursos financeiros destinados ao cumprimento deste acordo de execução, são disponibilizados pela Primeira Outorgante e transferidos para a
Segunda Outorgante mensalmente, até ao limite
anual.
Cláusula 17.ª
Apoio técnico
Os serviços da Câmara Municipal prestarão às
Juntas de Freguesia o apoio técnico solicitado, na
medida da disponibilidade dos serviços, de modo a
assegurar o bom desempenho das competências
objeto do presente acordo.
CAPÍTULO III
Acompanhamento, controlo e monitorização
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Cláusula 18.ª
Relatório de execução física e financeira
1. A Junta de Freguesia obriga-se a entregar, ao
Município, um relatório de execução física e financeira das verbas por este transferidas ao abrigo do
presente acordo de execução.
2. O relatório referido no número anterior é anual e
deve ser entregue até ao dia 31 de janeiro do ano
seguinte ao que reporta.
3. O cumprimento do estipulado nos números anteriores constitui condição indispensável para a realização das transferências financeiras a efetuar ao
abrigo do presente acordo de execução.
Cláusula 19.ª
Acompanhamento e controlo
A execução do presente Acordo será ainda acompanhada, a todo o tempo e de forma contínua, pelo
Município que, para o efeito, promoverá reuniões
conjuntas e periódicas com a Junta de Freguesia, e
realizará visitas aos locais e equipamentos abrangidos pela delegação de competências.
CAPÍTULO IV
Modificação, Resolução e Cessação
do Contrato
Cláusula 20.ª
Modificação do contrato
1. O presente contrato pode ser modificado por
acordo entre as partes outorgantes, sempre que as
circunstâncias em que as partes outorgantes fundaram a decisão de contratar a delegação de competências objeto do presente contrato tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde que
a exigência das obrigações por si assumidas afete
gravemente os princípios da boa-fé e não esteja
coberta pelos riscos próprios do contrato.
2. A modificação do contrato obedece a forma escrita.
Cláusula 21.ª
Suspensão do contrato
1. A execução das prestações que constituem o objeto do presente contrato pode ser, total ou parcialmente, suspensa com os seguintes fundamentos:
a) Impossibilidade temporária de cumprimento do
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contrato, designadamente em virtude de mora de
um dos Outorgantes na disponibilização de meios
ou bens necessários à sua execução;
b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas.
2. Quando a suspensão seja fundamentada nos termos da alínea b), do número anterior, os
Outorgantes devem demonstrar o preenchimento
dos requisitos previstos nas alíneas a) a e), do n.º
3, do artigo 115.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.
Cláusula 22.ª
Caducidade do contrato
1. O contrato caduca nos termos gerais, designadamente pelo decurso do respetivo período de vigência, extinguindo-se as relações contratuais existentes entre as partes, salvo o disposto no número
seguinte.
2. O contrato considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal da Amadora, não
determinando a mudança dos titulares dos órgãos
do Município da Amadora e da Freguesia de Águas
Livres, a sua caducidade, salvo se aquele órgão
deliberativo autorizar a denúncia deste acordo, no
prazo de seis meses após a sua instalação.
CAPÍTULO V
Comunicações, Prazos e Foro Competente
Cláusula 23.ª
Comunicações e notificações
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras
regras quanto às notificações e comunicações entre
as Partes do contrato, estas deverão ser dirigidas,
através de correio eletrónico, com aviso de receção
e leitura para o respetivo endereço eletrónico identificado neste contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contacto
constantes do contrato deverá ser comunicada à
outra parte.
Cláusula 24.ª
Foro competente
Para a resolução de quaisquer litígios entre as
partes sobre a interpretação e execução deste contrato de delegação de competências será compe-
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tente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra,
com expressa renúncia a qualquer outro.
Cláusula 25.ª
Entrada em vigor
1. O presente Acordo entra em vigor no dia 1 de
maio de 2014.



2. O presente acordo revoga quaisquer outros celebrados entre o Município da Amadora e a Freguesia
de Águas Livres em matéria de descentralização da
limpeza pública das vias e de outros espaços públicos e da manutenção dos espaços verdes.
Cláusula 26.ª
Período de vigência
1. O período de vigência do acordo de execução
coincide com a duração do mandato da Assembleia
Municipal da Amadora.
2. O acordo de execução considera-se renovado
após a instalação da Assembleia Municipal da
Amadora, não determinando a mudança dos titulares dos órgãos do Município da Amadora e da
Freguesia de Águas Livres, a sua caducidade, salvo
se aquele órgão deliberativo autorizar a denúncia
deste acordo, no prazo de seis meses após a sua
instalação.

Pela Junta de Freguesia de Águas Livres
O Presidente da Junta de Águas Livres
Assinatura ilegível
Jaime Garcia

ANEXO
 I
Espaço Verdes a descentralizar para a junta
de Freguesia

 das
   Águas

 Livres_2018



ƵƐƚŽĂŶƵĂů

ƌĞĂ;ŵϮͿ
ŐƵĂƐ>ŝǀƌĞƐͲdŽƚĂů&ŝŶĂů
ϭϲϭ͘Ϭϳϵ͕ϮϬ
ϯϭϭ͘ϯϳϯ͕ϲϴΦ
/
ϭϰϭ͘ϰϮϭ͕ϲϲ
Ϯϵϴ͘ϯϵϵ͕ϳϬΦ
ǀWĂĚƌĞĂƌƚŽůŽŵĞƵ'ƵƐŵĆŽ
ϲϴ͕ϳϭ
ϭϰϰ͕ϵϴΦ
ǀĞŶŝĚĂĂŵŝůŽĂƐƚĞůŽƌĂŶĐŽ
ϭ͘Ϭϴϰ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϯϴϳ͕ϮϰΦ
ǀĞŶŝĚĂĚĂZĞƉƷďůŝĐĂ
ϲϴϭ͕Ϯϱ
ϭ͘ϰϯϳ͕ϰϰΦ
ǀĞŶŝĚĂĚĂZĞƉƷďůŝĐĂƚĂůƵĚĞƐ
ϭ͘ϯϵϰ͕ϰϬ
Ϯ͘ϵϰϮ͕ϭϴΦ
ǀĞŶŝĚĂŽŵĂƌůŽƐ/;ũƚăĞƐƚĂĕĆŽĚĂWͿ
ϭ͘Ϭϴϭ͕ϴϯ
Ϯ͘ϮϴϮ͕ϲϲΦ
ǀĞŶŝĚĂŽŵ:ŽƐĠ/
ϯϰϵ͕ϳϬ
ϳϯϳ͕ϴϳΦ
ǀĞŶŝĚĂŽŵ:ŽƐĠ/ͲdĂůƵĚĞ
ϯϴϯ͕ϬϬ
ϴϬϴ͕ϭϯΦ
ǀĞŶŝĚĂŽŵWĞĚƌŽs͕ũƚĂŽŶ͘Ǒϭϲ
ϭϲ͕ϳϬ
ϯϱ͕ϮϰΦ
ǀĞŶŝĚĂĚŽƐƌĂǀŽƐsĞƌŵĞůŚŽƐ
ϳϳϭ͕ϴϬ
ϭ͘ϲϮϴ͕ϱϬΦ
ǀĞŶŝĚĂĚŽƐ,ŽƐƉŝƚĂŝƐŝǀŝƐ
ϴϳϵ͕ϰϰ
ϭ͘ϴϱϱ͕ϲϮΦ
ǀĞŶŝĚĂDĂŶƵĞůůƉĞĚƌŝŶŚĂ
Ϯ͘ϰϴϴ͕ϯϯ
ϱ͘ϮϱϬ͕ϯϴΦ
ǀĞŶŝĚĂDĂŶƵĞůĚĂDĂŝĂ
ϭϰϱ͕Ϭϵ
ϯϬϲ͕ϭϰΦ
ǀĞŶŝĚĂWĂĚƌĞ,ŝŵĂůĂŝĂ
ϯϱϮ͕ϵϯ
ϳϰϰ͕ϲϴΦ
ĂŶƚĞŝƌŽƐĚĂZƵĂŽƵƚŽƌ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ^ŽƵƐĂdĂǀĂƌĞƐ
ϯϬϮ͕Ϯϲ
ϲϯϳ͕ϳϳΦ
ĂƐĂůWŽƉƵůĂƌĚĂĂŵĂŝĂͲƐƐŽĐŝĂĕĆŽĚĞ
^ŽůŝĚĂƌŝĞĚĂĚĞ^ŽĐŝĂůsĞŶĐĞ
ŽŵƉůĞǆŽĚĞWŝƐĐŝŶĂƐĚĂĂŵĂŝĂ
ŽŶĚĞƌŶŽƐŽ
ƐƚƌĂĚĂĚĂŝƌĐƵŶǀĂůĂĕĆŽũƚăZƵĂŶƚſŶŝŽ&ĞƌƌŽ
ƐƚƌĂĚĂĚĞůĨƌĂŐŝĚĞ;ƚƌĂƐĞŝƌĂƐͿ
ƐƚƌĂĚĂDŝůŝƚĂƌ
sĚĂǀĂƌůŽƐƵŵďƌĞdĂǀĂƌĞƐͬƐĂşĚĂĚŽ/ϭϵ
sĚŽŐĂǀĞƚŽĚĂǀ͘ĚĂZĞƉƷďůŝĐĂĞǀ͘Ϯϱďƌŝů
:ĂƌĚŝŵĚĂZĚŽĂƌǀĂůŚŽͬZDŽƵǌŝŶŚŽĚĞ
ůďƵƋƵĞƌƋƵĞ
:ĂƌĚŝŵĚŽ>ĂƌŐŽĚĂ/ŐƌĞũĂĚĂĂŵĂŝĂ
:ĂƌĚŝŵĚŽWĂůĄĐŝŽĚŽƐŽŶĚĞƐĚĂ>ŽƵƐĆ
:ĂƌĚŝŵĚŽƐƌŽŵĂƐ
:ĂƌĚŝŵZƵĂϭǑĚĞDĂŝŽ
>ĂƌŐŽŶƚſŶŝŽ^ĠƌŐŝŽ
>ĂƌŐŽŝƉƌŝĂŶŽŽƵƌĂĚŽ
>ĂƌŐŽƌŝƐƚſǀĆŽĚĂ'ĂŵĂ;ĞǆĐĞƉƚŽW/Ϳ
>ĂƌŐŽĚĂ/ŐƌĞũĂ
>ĂƌŐŽĚĂ:ƵŶƚĂ
>ĂƌŐŽĚĂƐƌŝĂŶĕĂƐ
>ĂƚĞƌĂůƐĐŽůĂWƌŝŵĄƌŝĂ
WĂƌƋƵĞϮϱĚĞďƌŝů

Cláusula 27.ª
Resolução do contrato
1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato, as partes outorgantes podem
resolver o presente contrato quando se verifique:
a) Incumprimento definitivo por facto imputável a
um dos outorgantes;
b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentado.
2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do número anterior, a Primeira
Outorgante deve demonstrar o preenchimento dos
requisitos previstos nas alíneas a) a e), do n.º 3, do
artigo 115.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Pelo Município da Amadora
A Presidente da Câmara
Assinatura ilegível
Carla Tavares


ϯ͘ϬϮϮ͕ϭϯ

ϲ͘ϯϳϲ͕ϲϵΦ

ϲϭϮ͕ϭϬ
ϭϬϯ͕ϴϬ
ϯϭϵ͕ϵϵ
ϴϰϭ͕ϰϵ
ϳϭϯ͕ϬϬ
ϵϴϭ͕ϯϮ
ϭ͘ϮϵϬ͕Ϯϱ

ϭ͘Ϯϵϭ͕ϱϯΦ
Ϯϭϵ͕ϬϮΦ
ϲϳϱ͕ϭϴΦ
ϭ͘ϳϳϱ͕ϱϰΦ
ϭ͘ϱϬϰ͕ϰϯΦ
Ϯ͘ϬϳϬ͕ϱϵΦ
Ϯ͘ϳϮϮ͕ϰϯΦ

ϴϲ͕ϴϬ

ϭϴϯ͕ϭϱΦ

ϵϬϯ͕ϳϬ
Ϯ͘ϯϳϳ͕ϭϱ
ϭϭ͘ϮϴϬ͕ϳϭ
ϯ͘ϲϲϲ͕ϵϴ
Ϯϭϭ͕ϱϭ
Ϯϵϯ͕ϯϵ
ϮϮϱ͕Ϯϯ
ϭϴϬ͕ϴϳ
ϵϯ͕Ϯϯ
ϭϳϳ͕ϱϲ
ϭϲϬ͕Ϭϳ
Ϯ͘ϮϰϬ͕ϭϳ

ϭ͘ϵϬϲ͕ϴϭΦ
ϱ͘Ϭϭϱ͕ϳϵΦ
Ϯϯ͘ϴϬϮ͕ϯϬΦ
ϳ͘ϳϯϳ͕ϯϯΦ
ϰϰϲ͕ϮϵΦ
ϲϭϵ͕ϬϱΦ
ϰϳϱ͕ϮϰΦ
ϯϴϭ͕ϲϰΦ
ϭϵϲ͕ϳϮΦ
ϯϳϰ͕ϲϱΦ
ϯϯϳ͕ϳϱΦ
ϰ͘ϳϮϲ͕ϳϲΦ
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WĂƌƋƵĞĚĞ'ŽĂ
WĂƌƋƵĞĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽWĂƌƋƵĞĚĂƚĂůĂŝĂ
WĂƌƋƵĞhƌďĂŶŽĚĂƵƌĂĐĂ
WĂƌƋƵĞhƌďĂŶŽƌ͘ƌŵĂŶĚŽZŽŵĆŽ
WŽůŝĐŝĂĂŵĂŝĂ
WƌĂĕĂŽŶĚĞĚĂ>ŽƵƐĆ
WƌĂĕĂEĂƚĄůŝĂŽƌƌĞŝĂ
WƌĂĕĂWĂĚƌĞDĂŶƵĞůĞƌŶĂƌĚĞƐ
WƌĂĐĞƚĂϭǑĚĞDĂŝŽ
WƌĂĐĞƚĂϱĚĞKƵƚƵďƌŽĞƚƌĂƐĞŝƌĂƐ
WƌĂĐĞƚĂůŵĂĚĂEĞŐƌĞŝƌŽĞ:/ĚĂD
WƌĂĐĞƚĂŶƚſŶŝŽ&ůŽƌĞƐ
WƌĂĐĞƚĂŽƌŐĞƐĂƌŶĞŝƌŽ
WƌĂĐĞƚĂĂƌůŽƐĚĞKůŝǀĞŝƌĂ
WƌĂĐĞƚĂŽĞůŚŽ^ĞĂďƌĂ
WƌĂĐĞƚĂĚĂŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ
WƌĂĐĞƚĂĚĂ1ŶĚŝĂ
WƌĂĐĞƚĂĚĂ>ŝďĞƌĚĂĚĞ
WƌĂĐĞƚĂĚĂZĞǀŽůƵĕĆŽ
WƌĂĐĞƚĂĚŽ/ŶĨĂŶƚĄƌŝŽ
WƌĂĐĞƚĂŽŵ&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚĞůŵĞŝĚĂ
WƌĂĐĞƚĂŽŵ:ŽĆŽůŵĞŝĚĂ
WƌĂĐĞƚĂŽŵ:ŽĆŽůŵĞŝĚĂ
WƌĂĐĞƚĂŽŵ:ŽĆŽĚĞůŵĞŝĚĂ
WƌĂĐĞƚĂƵŐĠŶŝŽĚĞĂƐƚƌŽ
WƌĂĐĞƚĂ&ƌĂŶĐŝƐĐŽZĂŵŽƐĚĂŽƐƚĂ
WƌĂĐĞƚĂ:ŽĆŽ^ĂůĚĂŶŚĂ
WƌĂĐĞƚĂ:ŽƐĠZĠŐŝŽ
WƌĂĐĞƚĂ>ĂƵƌĂůǀĞƐ
WƌĂĐĞƚĂ>ƵşƐĚĞĂŵƁĞƐ
WƌĂĐĞƚĂWĂĚƌĞĂƌƚŽůŽŵĞƵĚĞ'ƵƐŵĆŽͬZƵĂ
ŶƚſŶŝŽůĞŝǆŽ
WƌĂĐĞƚĂWĂĚƌĞ:ŽĆŽ&ĂƵƐƚŝŶŽ
WƌĂĐĞƚĂWĞĚƌŽĚĞ&ƌĞŝƚĂƐƌĂŶĐŽ
WƌĂĐĞƚĂWŝŶƚŽƌ:ŽƐĠ&Ġůŝǆ
WƌĂĐĞƚĂ^ŝůǀĂ'ĂŝŽ
WƌĂĐĞƚĂ^ƚƵĂƌƚĚĞĂƌǀĂůŚĂŝƐ
WƌĂĐĞƚĂdĞŝǆĞŝƌĂĚĞWĂƐĐŽĂŝƐ
ZŶĂĂƐƚƌŽKƐſƌŝŽ
ZŶĂĂƐƚƌŽKƐſƌŝŽ;ƉŽĞŶƚĞͿ
ZŶĂĂƐƚƌŽKƐſƌŝŽĞ/ƌĞŶĞ>ŝƐďŽĂ
ZDĂŶƵĞůůƉĞĚƌŝŶŚĂ
ZDĂŶƵĞůůƉĞĚƌŝŶŚĂĞZŵŝůĐĂƌĂďƌĂů
Z͘:ŽĆŽsŝůůĂƌĞƚͬZ͘/ŶġƐĚĞĂƐƚƌŽ
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ϭ͘ϰϲϬ͕ϯϭ
ϭ͘ϲϯϯ͕Ϭϱ
ϲ͘ϵϯϭ͕ϱϯ
ϳ͘ϯϬϵ͕ϵϭ
ϯϱϴ͕ϰϭ
ϯϵϬ͕ϲϭ
ϯ͘Ϯϰϭ͕Ϭϳ
ϲϱ͕ϯϮ
ϭ͘Ϭϭϰ͕ϵϴ
ϲϵϯ͕Ϯϱ
ϭ͘ϱϱϵ͕ϵϭ
ϱϵ͕ϵϰ
ϰϳϵ͕ϲϬ
ϭϳϵ͕ϳϵ
ϰϲϲ͕ϱϲ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϮ
ϰϵϳ͕ϵϲ
ϭϮϯ͕ϱϵ
ϲϮϵ͕ϴϴ
ϭ͘ϯϯϭ͕ϴϬ
ϭ͘ϴϴϬ͕ϰϳ
Ϯϱ͕ϰϯ
ϲϳϲ͕ϯϳ
Ϯϳϳ͕Ϭϰ
ϭϳϲ͕Ϭϱ
ϭϴϮ͕ϭϴ
Ϯϵϲ͕ϯϴ
ϭϵϭ͕ϬϮ
ϯϰ͕ϯϭ
ϰϰ͕ϴϵ

ϯ͘Ϭϴϭ͕ϮϱΦ
ϯ͘ϰϰϱ͕ϳϰΦ
ϭϰ͘ϲϮϱ͕ϱϯΦ
ϭϱ͘ϰϮϯ͕ϵϭΦ
ϳϱϲ͕ϮϱΦ
ϴϮϰ͕ϭϵΦ
ϲ͘ϴϯϴ͕ϲϲΦ
ϭϯϳ͕ϴϯΦ
Ϯ͘ϭϰϭ͕ϲϭΦ
ϭ͘ϰϲϮ͕ϳϲΦ
ϯ͘Ϯϵϭ͕ϰϭΦ
ϭϮϲ͕ϰϳΦ
ϭ͘Ϭϭϭ͕ϵϲΦ
ϯϳϵ͕ϯϲΦ
ϵϴϰ͕ϰϰΦ
ϰ͘ϮϬϳ͕ϯϴΦ
ϭ͘ϬϱϬ͕ϳϬΦ
ϮϲϬ͕ϳϳΦ
ϭ͘ϯϮϵ͕ϬϱΦ
Ϯ͘ϴϭϬ͕ϭϬΦ
ϯ͘ϵϲϳ͕ϳϵΦ
ϱϯ͕ϲϲΦ
ϭ͘ϰϮϳ͕ϭϰΦ
ϱϴϰ͕ϱϱΦ
ϯϳϭ͕ϰϳΦ
ϯϴϰ͕ϰϬΦ
ϲϮϱ͕ϯϲΦ
ϰϬϯ͕ϬϱΦ
ϳϮ͕ϯϵΦ
ϵϰ͕ϳϮΦ

ϯ͘Ϯϵϱ͕Ϯϰ

ϲ͘ϵϱϮ͕ϵϲΦ

ϴϰϯ͕ϳϵ
ϯϮϴ͕ϲϵ
ϭϰϳ͕ϰϭ
Ϯϲϭ͕ϳϰ
ϭ͘ϴϭϳ͕ϰϮ
ϯϱϴ͕ϴϳ
ϭ͘ϱϲϬ͕ϭϬ
Ϯ͘ϴϴϵ͕ϯϵ
ϯϭϭ͕ϬϮ
ϲϭϬ͕ϱϱ
ϰϵϬ͕ϰϴ
ϰϳϯ͕ϲϰ

ϭ͘ϳϴϬ͕ϰϬΦ
ϲϵϯ͕ϱϰΦ
ϯϭϭ͕ϬϰΦ
ϱϱϮ͕ϮϳΦ
ϯ͘ϴϯϰ͕ϳϲΦ
ϳϱϳ͕ϮϮΦ
ϯ͘Ϯϵϭ͕ϴϭΦ
ϲ͘Ϭϵϲ͕ϲϭΦ
ϲϱϲ͕ϮϱΦ
ϭ͘Ϯϴϴ͕ϮϲΦ
ϭ͘Ϭϯϰ͕ϵϭΦ
ϵϵϵ͕ϯϴΦ




Z͘^ŽĞŝƌŽ'ŽŵĞƐăWƌĂĐĞƚĂZĂƵůWƌŽĞŶĕĂ
ZƵĂŵŝůĐĂƌĂďƌĂů
ZƵĂŶĂĚĞĂƐƚƌŽKƐſƌŝŽ
ZƵĂŶĚƌĂĚĞŽƌǀŽ
ZƵĂŶƚſŶŝŽ^ĠƌŐŝŽ
ZƵĂƌǇĚŽƐ^ĂŶƚŽƐ
ZƵĂĂƐşůŝŽdĞůĞƐ
ZƵĂŽŶĚĞĚĞdŽŵĂƌ͕ũƚăƐŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐĚĂ:&
ZƵĂĚĂƌĞĐŚĞ
ZƵĂĚĂWĂůŵĞŝƌĂ
ZƵĂĚĞŶƚſŶŝŽ&ĞƌƌŽ
ZƵĂĚŽƐ>ƵƐşĂĚĂƐ
ZƵĂŽƵƚŽƌƌůŝŶĚŽsŝĐĞŶƚĞ
ZƵĂŽƵƚŽƌdĞŝǆĞŝƌĂŽĞůŚŽ
ZƵĂƵĂƌƚĞWĂĐŚĞĐŽWĞƌĞŝƌĂ

ϭ͘ϰϭϵ͕ϲϮ
ϭϰϵ͕ϱϬ
ϭ͘ϱϴϬ͕Ϯϵ
ϰϬϲ͕ϭϴ
Ϯϲϰ͕ϵϵ
ϰϬϯ͕ϴϵ
ϱϲ͕ϳϵ
ϯϯϵ͕ϱϯ
ϰϱϯ͕ϯϭ
ϰ͘ϱϳϭ͕ϰϲ
ϭϮϯ͕ϵϵ
ϭϴϰ͕ϯϯ
ϯϲϴ͕Ϭϭ
ϮϬϱ͕ϳϬ
Ϯ͘ϳϴϮ͕ϱϬ

Ϯ͘ϵϵϱ͕ϰϬΦ
ϯϭϱ͕ϰϱΦ
ϯ͘ϯϯϰ͕ϰϭΦ
ϴϱϳ͕ϬϰΦ
ϱϱϵ͕ϭϯΦ
ϴϱϮ͕ϮϭΦ
ϭϭϵ͕ϴϯΦ
ϳϭϲ͕ϰϭΦ
ϵϱϲ͕ϰϴΦ
ϵ͘ϲϰϱ͕ϳϴΦ
Ϯϲϭ͕ϲϮΦ
ϯϴϴ͕ϵϰΦ
ϳϳϲ͕ϱϬΦ
ϰϯϰ͕ϬϯΦ
ϱ͘ϴϳϭ͕ϬϴΦ

ZƵĂ&ŽŶƚĞƐWĞƌĞŝƌĂĚĞDĞůŽ
ZƵĂ'ĂƌĐŝĂĚĞKƌƚĂ
ZƵĂ'ĞŶĞƌĂů:ŽĆŽĚĞůŵĞŝĚĂ
ZƵĂ,ĞƌĐƵůĂŶŽĚĞĂƌǀĂůŚŽ
ZƵĂ:ŽƐĠƐƚĞǀĆŽ
ZƵĂ:ŽƐĠ&ĂůĐĆŽĞĂƐşůŝŽdĞůĞƐ
ZƵĂ:ŽƐĠ'ŽŵĞƐ&ĞƌƌĞŝƌĂ
ZƵĂ:ŽƐĠDĞƌŐƵůŚĆŽ;ƚƌĂƐĞŝƌĂƐ>ƚϯϵͿ
ZƵĂ>ƵşƐĚĞĂŵƁĞƐ
ZƵĂDĂƌŝĂ>ĂŵĂƐ
ZƵĂEĞƵĚĞů
ZƵĂWĂĚƌĞƌƵǌ
ZƵĂƉƌŽĨ͘&ƌĂŶĐŝƐĐŽ^ŽƵƐĂdĂǀĂƌĞƐ
ZƵĂYƵŝƌŝŶŽZŽƐĂ
ZƵĂZĞŝŶĂůĚŽĚŽƐ^ĂŶƚŽƐ
ZƵĂdĞſĨŝůŽƌĂŐĂ
ZƵĂdƌŝŶĚĂĚĞŽĞůŚŽ
dĂůƵĚĞĚĂǀ͘ŽŵĂƌůŽƐ/
dĂůƵĚĞƐĚĂWƌĂĐĞƚĂƌŶĂůĚŽ'ĂŵĂ
dƌĂƐĞŝƌĂƐĚĂZƵĂ'ĞŶĞƌĂůdĂŵĂƌŐŶŝŶŝ
dƌŝĂŶŐƵůŽĚŽŶƚĚŽŝŶŝĐŝŽĚĂǀƌĂǀŽƐsĞƌŵĞůŚŽƐ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽǀĞŶŝĚĂĚĂZĞƉƷďůŝĐĂ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂƚĂůĂŝĂ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽĂŵĂŝĂĚĞŝŵĂ
ŽŶĂƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐăĞƐƚĂĕĆŽZĞĨĞƌͲĂŵĂŝĂ
ŽŶĂƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐŶŽǀĂĞƐƚĂĕĆŽĚĂZĞĨĞƌ
ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂZƵĂ:ŽĆŽsŝůůĂƌĞƚ

ϯϱϮ͕ϯϰ
ϱϳϬ͕ϭϮ
ϵϴ͕ϯϵ
ϭϴϬ͕ϯϰ
ϱϯϭ͕ϵϮ
ϰϮϱ͕ϴϭ
Ϯϱϳ͕ϬϮ
Ϯϰϰ͕ϳϲ
ϳϵϲ͕Ϯϯ
ϭ͘ϭϰϲ͕ϳϯ
ϰϳϲ͕ϴϴ
ϭϯϵ͕ϳϵ
ϰ͘ϳϳϯ͕ϵϭ
Ϯϰϱ͕ϱϱ
ϱϱ͕ϱϬ
ϰϰϭ͕ϲϳ
ϭ͘ϰϱϱ͕ϲϱ
ϭ͘ϯϭϯ͕ϴϮ
ϯ͘ϯϯϬ͕ϮϮ
Ϯ͘ϵϱϯ͕ϰϴ
ϵϴ͕Ϯϯ
ϭ͘ϵϳϵ͕ϳϭ
ϯ͘ϰϮϯ͕ϳϰ
ϭ͘Ϭϭϲ͕ϭϱ
ϴϲϵ͕ϲϴ
Ϯ͘ϯϲϵ͕ϳϰ
ϭϭϱ͕ϬϬ

ϳϰϯ͕ϰϰΦ
ϭ͘ϮϬϮ͕ϵϱΦ
ϮϬϳ͕ϲϬΦ
ϯϴϬ͕ϱϮΦ
ϭ͘ϭϮϮ͕ϯϱΦ
ϴϵϴ͕ϰϲΦ
ϱϰϮ͕ϯϭΦ
ϱϭϲ͕ϰϰΦ
ϭ͘ϲϴϬ͕ϬϱΦ
Ϯ͘ϰϭϵ͕ϲϬΦ
ϭ͘ϬϬϲ͕ϮϮΦ
Ϯϵϰ͕ϵϲΦ
ϭϬ͘ϬϳϮ͕ϵϱΦ
ϱϭϴ͕ϭϭΦ
ϭϭϳ͕ϭϭΦ
ϵϯϭ͕ϵϮΦ
ϯ͘Ϭϳϭ͕ϰϮΦ
Ϯ͘ϳϳϮ͕ϭϲΦ
ϳ͘ϬϮϲ͕ϳϲΦ
ϲ͘Ϯϯϭ͕ϴϰΦ
ϮϬϳ͕ϮϳΦ
ϰ͘ϭϳϳ͕ϭϵΦ
ϳ͘ϮϮϰ͕ϬϵΦ
Ϯ͘ϭϰϰ͕ϬϴΦ
ϭ͘ϴϯϱ͕ϬϮΦ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϭϱΦ
ϮϰϮ͕ϲϱΦ

ZƵĂƵĂƌƚĞWĂĐŚĞĐŽWĞƌĞŝƌĂ;ũƵŶƚŽăůŝŶŚĂĨĠƌƌĞĂͿ



ϱϭϴ͕ϯϱ

ϭ͘Ϭϵϯ͕ϳϮΦ
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ŐƵĂƐ>ŝǀƌĞƐ
/
//








ϭϴϮ͕ϭϰΦ
ϭ͘ϲϮϱ͕ϭϰΦ
ϳϲϮ͕ϳϳΦ
ϭ͘ϯϮϬ͕ϬϲΦ
Ϯ͘ϭϯϬ͕ϵϱΦ
ϯ͘Ϭϵϱ͕ϮϲΦ
ϭ͘ϯϯϯ͕ϵϰΦ
ϯϵϬ͕ϮϳΦ
ϭ͘ϭϱϵ͕ϳϮΦ
ϳϳ͕ϴϴΦ
ϳϳϲ͕ϳϴΦ
Ϯϴ͕ϴϮΦ
Ϯ͘ϭϲϭ͕ϲϳΦ
ϴϭϬ͕ϴϱΦ
ϭϱϲ͕ϲϯΦ
ϵϲϯ͕ϵϳΦ
ϭ͘ϮϯϬ͕ϳϬΦ
ϭϴϮ͕ϮϰΦ
ϳϬϳ͕ϴϰΦ
ϴϱϭ͕ϵϭΦ
Ϯ͘ϯϮϯ͕ϱϳΦ
ϭϮ͘ϵϳϯ͕ϵϴΦ
ϴϳϲ͕ϯϵΦ
ϵϰϲ͕ϵϵΦ
ϯ͘ϭϮϰ͕ϮϬΦ
ϰ͘ϭϵϮ͕ϵϭΦ
ϲϰϭ͕ϴϬΦ
ϭ͘Ϭϵϭ͕ϵϯΦ
ϰϯ͕ϱϵΦ
Ϯ͘Ϯϭϰ͕ϮϮΦ
ϭϭϰ͕ϭϰΦ
ϳϳ͕ϳϳΦ

ϴϲ͕ϯϮ
ϳϳϬ͕Ϯϭ
ϯϲϭ͕ϱϬ
ϲϮϱ͕ϲϮ
ϭ͘ϬϬϵ͕ϵϯ
ϭ͘ϰϲϲ͕ϵϱ
ϲϯϮ͕ϮϬ
ϭϴϰ͕ϵϲ
ϱϰϵ͕ϲϯ
ϯϲ͕ϵϭ
ϯϲϴ͕ϭϰ
ϭϯ͕ϲϲ
ϭ͘ϬϮϰ͕ϰϵ
ϯϴϰ͕Ϯϵ
ϳϰ͕Ϯϯ
ϰϱϲ͕ϴϲ
ϱϴϯ͕Ϯϳ
ϴϲ͕ϯϳ
ϯϯϱ͕ϰϳ
ϰϬϯ͕ϳϱ
ϭ͘ϭϬϭ͕ϮϮ
ϭϵ͘ϲϱϳ͕ϱϰ
ϭ͘ϯϮϳ͕ϴϲ
ϭ͘ϰϯϰ͕ϴϯ
ϰ͘ϳϯϯ͕ϲϰ
ϲ͘ϯϱϮ͕ϴϵ
ϵϳϮ͕ϰϯ
ϭ͘ϲϱϰ͕ϰϰ
ϱϲ͕ϲϭ
Ϯ͘ϴϳϱ͕ϲϭ
ϭϰϴ͕Ϯϯ
ϭϬϭ͕ϬϬ

&ĂŝǆĂũƵŶƚŽƚĂůƵĚĞƐƚƌĂĚĂDŝůŝƚĂƌͬǀ͘͘ĂƌůŽƐ/
ŐƵĂƐ>ŝǀƌĞƐ
ůŝĐĞsŝĞŝƌĂ
ŽŶĚĞƐĚĂ>ŽƵƐĆ
ŽǀĂĚĂDŽƵƌĂ
:ŽƐĠZƵǇ
WĂĚƌĞ,ŝŵĂůĂŝĂ
ƌĞĐŚĞĚĂƵƌĂĐĂ
:/ĂŵĂŝĂ
ƌĞĐŚĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĂƚĂůĂŝĂ
ǀ͘Žŵ:ŽĆŽs
ǀĞŶŝĚĂWĂĚƌĞ,ŝŵĂůĂŝĂ
WƌĂĕĂWŝĞƌƌĞƵƌŝĞ;ƚĂůĂŝĂͺƌŽƚƵŶĚĂͿ
ZŽƚƵŶĚĂϮϱďƌŝůũƚŽƐƚĂĕĆŽ&ĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂĂŵĂŝĂ
ZŽƚƵŶĚĂǀĂƌůŽƐ/ͬǀDĂŶƵĞůůƉĞĚƌŝŶŚĂ
ZŽƚƵŶĚĂZ/>ͬWĂƚƌŝĂƌĐĂĚŽ
ZŽƚƵŶĚĂĚĂWƌĂĕĂDĂƌƋƵġƐĚĂƐDŝŶĂƐ
ZŽƚƵŶĚĂĚĂWƌĂĐĞƚĂ&ĞƌŶĂŶĚŽŶƚſŶŝŽ'ŽĚŝŶŚŽ
ZŽƚƵŶĚĂdŝŵŽƌ>ŽƌŽƐĂĞ
^ĞƉĂƌĂĚŽƌĞŶƚƌĂůZĂƌƚŽůŽŵĞƵŝĂƐ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂƚĂůĂŝĂ
//
ƐƚƌĂĚĂĚĞůĨƌĂŐŝĚĞ;ƚƌĂƐĞŝƌĂƐͿ
:ĂƌĚŝŵĚŽƐƌŽŵĂƐ
ZŶĂĂƐƚƌŽKƐſƌŝŽ;ƉŽĞŶƚĞͿ
ŽŶĂƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐăĞƐƚĂĕĆŽZĞĨĞƌͲĂŵĂŝĂ
ǀ͘͘ĂƌůŽƐ/;ũƵŶƚŽĞƐƚĂĕĆŽDĞƚƌŽͬWͿ
ǀ͘͘ĂƌůŽƐ/ͬƐƚƌĂĚĂDŝůŝƚĂƌ
ǀĞŶŝĚĂŽŶĚĞĚĞKĞŝƌĂƐ
ZƵĂDĄƌŝŽĂƌĂƚĂĚĂƌƵǌ
ZƵĂKĐƚĄǀŝŽĂƌĚŽƐŽWĞƌĞŝƌĂ
^ĞƉĂƌĂĚŽƌĚĂǀĞŶŝĚĂĚĂZĠƉƵďůŝĐĂ


ƌĞĂ;ŵϮͿ  ƵƐƚŽĂŶƵĂů
ϭϲϭ͘Ϭϳϵ͕ϮϬ
ϯϭϭ͘ϯϳϯ͕ϲϴΦ
ϭϰϭ͘ϰϮϭ͕ϲϲ
Ϯϵϴ͘ϯϵϵ͕ϳϬΦ
ϭϵ͘ϲϱϳ͕ϱϰ
ϭϮ͘ϵϳϯ͕ϵϴΦ



dŝƉŽůŽŐŝĂ/
dŝƉŽůŽŐŝĂ//



ƵƐƚŽĂŶƵĂůͬŵϮ
Ϯ͕ϭϭ
Ϭ͕ϲϲ




Z^/E>h/Z͗
d/WK>K'//

ϯ͘ϭϴϭ͕ϰϱ

d/WK>K'///

D

dŽƚĂůĚĂƐŶŽǀĂƐĄƌĞĂƐĂ
Ϯ
ŝŶĐůƵŝƌĞŵϮϬϭϴ;ŵ Ϳ
dŽƚĂůĚĂƐŶŽǀĂƐĄƌĞĂƐĂ
Ϯ
ŝŶĐůƵŝƌĞŵϮϬϭϴ;ŵ Ϳ

ϰ͘ϴϯϭ͕ϳϱ

ANEXO II
Manutenção de espaços verdes
Condiçõs técnicas para a manutenção dos
 
espaços verdes

 





I – Manutenção de zonas ajardinadas (jardins
e outros espaços verdes, incluindo os inseri

 
 

dos nos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo

do ensino básico):
1. Cortes de relvados – deverão ser realizados com
 
  





 

a periodicidade necessária, para que a relva nunca


  de altura. 

    
ultrapasse
8 cm





2. Escarificação/arejamento dos relvados, sempre
 

 
 

  
que necessário.





  



3. Rega dos ajardinados, com a periodicidade
necessária à boa conservação
plantas.


 das


4. Conservação
com
 
 dos
  sistemas
 de rega,

 a subs
tituição dos equipamentos e componentes
necessários ao
 seu
  correto
   funcionamento
 
  que se
deteriorem, por atos
de
vandalismos
ou
pelo
  

  
  des
gaste normal do decurso do tempo.



 





 

 



5. Realização de plantações (árvores, arbustos e
 




 
herbáceas) e sementeiras para substituição de
 
 vandalizadas

  ou simplesmente

 deplantas mortas,
saparecidas.

 
       


 
  
  da copa,
  bem
  como
  de
6. Realização
do arejamento
podas de formação,
limpezas
e
revisão
de
       

  tuto
ragem de todas
as
árvores
e
arbustos,
se

  
 

  que


situem no interior das áreas ajardinadas, desde
que, pelo seu
 porte,
    não seja necessário
 
  recorrer
  à
utilização de plataforma elevatória ou a sua dimen
são seja inferior a 3 metros de altura.

 

 





7. Controlo dos tempos de rega e alteração/adequação dos mesmos, às exigências das plantas.

 

  

 









 
8. Monda de infestantes em relvados e herbáceas.
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9. Realização das adubações necessárias ao bom
estado vegetativo das plantas, adquirindo os adubos/fertilizantes necessários, sendo que nos relvados haverá lugar a duas fertilizações anuais – no
Outono e na Primavera.









&ƌĞŐƵĞƐŝĂ

ŐƵĂƐ
ϭϬ͘Ϭϭϲ͘ϱϬϬ
>ŝǀƌĞƐ
ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&



ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&







ƵƐƚŽͬŵů

ŐƵĂƐ
>ŝǀƌĞƐ
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ϭϵϯ͘ϮϬϱ͘ϬϬΦ

 

 





ϭϰϭ͘Ϯϳϱ͕Ϯϯ








Ϭ͕ϬϭϵΦ 

ƌĞĂĂĂƉůŝĐĂƌ;ŵ Ϳ

ϭϭ͘Ϭϲϵ͕ϯϬΦ;^ͬ/sͿ
ϭϯ͘ϲϭϱ͕ϯϬΦ;ͬ/sͿ



YƵĂŶƚŝĚĂĚĞŵŽŶŽƐ
ƌĞĐŽůŚŝĚŽƐϮϬϭϲ
;dŽŶͿ



DEhdEKKE^sZ^






&ƌĞŐƵĞƐŝĂ
ŐƵĂƐ
>ŝǀƌĞƐ
/

 //

Ϯϭй


ϱϭ͘ϴϯϭ͕ϬϵΦ

ƵŶ͗͘ĞƵƌŽ

ϭϲϭ͘Ϭϳϵ͕Ϯ

ƵƐƚŽƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ
ϯϵϴ͘Ϯϵϰ

ϭϰϭ͘ϰϮϭ͕ϲϲ

ϯϵϰ͘Ϯϭϴ

Ϯ



ϰ͘Ϭϳϲ









ϯϭϭ͘ϯϳϯ͕ϲϴΦ



ϭϮ͘ϵϳϯ͕ϵϴΦ

Ϯ͕ϭϭΦ
Ϭ͕ϲϲΦ

Ϯϵϴ͘ϯϵϵ͕ϳϬΦ



ANEXO IV
Limpeza urbana
I. Principais vias da freguesia cuja varredura
mecânica está a cargo do Município

Av. Dom Carlos I



ƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂ
ƌĞĐŽůŚĂ

Ϯ







ƌĞĂ;ŵ Ϳ

ƵƐƚŽͬŵ dŝƉŽůŽŐŝĂ
/
Ϯ

ƵƐƚŽͬŵ dŝƉŽůŽŐŝĂ
//
ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&



Ϭ͕ϬϯϬΦ;ͬ/sͿ





ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&

ƚŽƚĂů

ƵŶ͗͘ĞƵƌŽ

ϭϰϭ͘Ϯϳϱ͕Ϯϯ

ϭϵ͘ϲϱϳ͕ϱϰ



 



ZK>,DKEK^ͬDKE^dZK^





ƵƐƚŽƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ

Ϯ



ŐƵĂƐ
>ŝǀƌĞƐ







Freguesia das Águas Livres

ƵŶ͗͘ĞƵƌŽ



 









ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&

//

ƵƐƚŽƐ 
ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ

E͘ǑŵĞƚƌŽƐůŝŶĞĂƌĞƐ
ĚĞǀŝĂ





ŐƵĂƐ
>ŝǀƌĞƐ

ƵŶ͗͘ĞƵƌŽ



Ϯ

ŐƵĂƐ
>ŝǀƌĞƐ
/

ƵŶ͗͘ĞƵƌŽ



ŐƵĂƐ
ϯϳϲ͕ϭϲ
>ŝǀƌĞƐ
ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&

Manutenção/preservação de todas as árvores e
 que se localizem no interior dos prados.
arbustos



 



ƵƐƚŽͬŵ 

&ƌĞŐƵĞƐŝĂ

II – Manutenção de prados de sequeiro:
16. Manutenção das zonas de prado de sequeiro,
garantindo a sua limpeza e corte regular, com uma

periodicidade mensal, adaptada às condições de

crescimento das plantas.
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15. Os meios humanos afetos ao exercício desta
competência deverão estar devidamente fardados,
equipados e identificados.

 
ANEXO III


Transferências financeiras
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13. Desinfeção dos bebedouros com produto desinfetante adequado, pelo menos uma vez por mês.
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12. Aplicação de herbicidas nos pavimentos e valetas que se situem no interior dos ajardinados, sempre que tal se justifique.

14. Separação dos resíduos verdes provenientes
das podas e dos cortes de vegetação e transportálos para o Ecocentro de Carenque.
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10. Despejo das papeleiras existentes nos jardins e
espaços ajardinados.
11. Varredura dos caminhos e lavar pavimentos,
sempre que se justifique.
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Av. Dom José I
Praça das Águas Livres
Av. da Republica
Rua Antonio Aleixo
Av. 25 de Abril
Estrada da Circunvalação
Av. D. António Ribeiro
Av. D. Carlos Cumbre Tavares
Estrada da Ponte
II. Meios mecânicos cuja cedência de uso se
encontra a cargo do Município
Freguesia

Meio mecânico

Águas Livres

1 varredora de média capacidade

DESPACHO N.º 53/P/2017
Considerando que:
As autarquias locais devem respeitar os princípios
da subsidiariedade e da descentralização administrativa, diminuindo a burocracia e aproximando os
serviços das populações, por forma a assegurar a
participação dos interessados na gestão da cidade.
O atual regime jurídico das autarquias locais,
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
prevê a delegação de competências dos Municípios
nas Freguesias, a qual se concretizará através da
celebração de contratos interadministrativos.
A par, a Lei das Autarquias Locais contempla, no
artigo 133.º, n.º 1, a existência de Acordos de
Execução a celebrar entre as Câmaras Municipais e
as Juntas de Freguesia, em determinadas matérias,
onde se preveja, expressamente, os recursos
humanos, patrimoniais e financeiros necessários e
suficientes ao exercício de todas ou algumas das
competências, cujo regime se rege pelos artigos
131.º a 136.º.
Com efeito, são Contratos Interadministrativos os
acordos de vontades pelos quais se constituem,
modificam ou extinguem relações jurídicas administrativas em plano de igualdade e que têm por objeto o exercício das suas competências, com direitos
e deveres recíprocos a que as partes ficarão adstritas.

Já os Acordos de Execução são celebrados para
tornar operacionalizáveis as competências legalmente delegadas pela Câmara Municipal nas Juntas
de Freguesias, nos termos do artigo 132.º, através
da afetação dos recursos humanos, patrimoniais e
financeiros necessários e suficientes (artigo 133.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro).
Para tal e considerando que se aplica à
Administração Local, por remissão dos artigos 122.º
e artigo 135.º, o artigo 115.º, n.º 3 e 4, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, que refere expressamente:
“(…) 3. O Estado deve promover os estudos
necessários de modo a que a concretização da
transferência de competências assegure a demonstração dos seguintes requisitos:
a) O não aumento da despesa pública global;
b) O aumento da eficiência da gestão dos recursos
pelas autarquias locais ou pelas entidades intermunicipais;
c) Os ganhos de eficácia do exercício das competências pelos órgãos das autarquias locais ou das
entidades intermunicipais;
d) O cumprimento dos objetivos referidos no artigo
112.º;
e) A articulação entre os diversos níveis da administração pública.
4. Os estudos referidos no número anterior são
elaborados por equipas técnicas multidisciplinares,
compostas por representantes dos departamentos
(…) envolvidos (…)”.
Determino:
A criação de uma equipa multidisciplinar, por forma
a dar cumprimento à referida previsão legal, constituída pelos seguintes elementos:
Dr. Arlindo Pinto;
Dr. Luís Vargas;
Eng.º Norberto Monteiro;
Eng.ª Cristina Pereira;
Dr. Pedro Costa.
Amadora, 09 de novembro de 2017
A Presidente
Assinatura ilegível
Carla Tavares
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