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JUNTA DE FREGUESIA
DE MINA DE ÁGUA
Na sua reunião, de 13 de dezembro de 2017, a
Câmara Municipal da Amadora, aprovou por unanimidade a proposta n.º 500, que a seguir se transcreve:

Proposta n.º 500/2017
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 de freguesia da Mina de Água,
cuja versão foi alterada, através da proposta n.º
215/2017 na reunião de Câmara de 21 de junho de
2017 e aprovada pela Assembleia Municipal na sua
sessão ordinária de junho de 2017;
2. Importa agora proceder a alterações ao n.º 3 da
cláusula 5.ª, aos nºs 3, 4 e 5 da cláusula 10.ª e à
cláusula 14.ª bem como os respetivos anexos I e III

5. Conforme vertido na alínea m) do n.º 1 da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 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

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 acordos de execução;

da

celebrar com a junta de freguesia da Mina de Água,
no que respeita às competências delegadas referentes ao n.º 3 da cláusula 5.ª, aos nºs 3, 4 e 5 da
cláusula 10.ª e à cláusula 14.ª bem como os
respetivos anexos I e III do referido acordo de execução e constante 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.
Amadora, 12 de dezembro de 2017
A Presidente,
Assinatura ilegível
Carla Tavares

efeito, através do Despacho n.º 53/P/2017, elabo-

para todos os efeitos legais e relativo ao presente

Municipal

1. Aprovar as alterações ao acordo de execução a

3. Foi pela equipa multidisciplinar constituída para o

que se considera por integralmente reproduzido,

Câmara

Amadora delibere:

do referido acordo de execução;

rado o estudo que se anexa à presente proposta e

a

Alteração ao Acordo de Execução entre o Município
da Amadora e a Freguesia da Mina de Água, a que
se refere a Proposta supra, foi autorizada pelas
deliberações de Assembleia Municipal e de Freguesia da Mina de àgua nas suas reuniões de 21 de
dezembro de 2017 e de 30 de janeiro de 2018,
respetivamente.
Abaixo publica-se na integra a referida alteração ao
Acordo de Execução, celebrado entre o Município da
Amadora e a Freguesia da Mina de Água em 01 de
fevereiro de 2018.
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ALTERAÇÃO N.º
AO ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO

d) Recintos improvisados;
e) Realização de espetáculos desportivos e diverti-

ENTRE O

mentos na via pública, jardins e outros lugares

MUNICÍPIO DA AMADORA

públicos ao ar livre, sem prejuízo do disposto na

E
FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

alínea c) do n.º 3 do artigo 16.º;
f) Atividade de guarda-noturno;
g) Realização de acampamentos ocasionais;

Considerando:

h) Realização de fogueiras e queimadas” (n.º 2, do

O disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de

artigo 132.º).

setembro, que veio estabelecer o Novo Regime
Jurídico das Autarquias Locais, que prevê, no seu

A delegação legal não opera, todavia, automatica-

artigo 132.º, um conjunto de competências que se

mente, a sua concretização está dependente da cele-

encontram delegadas nas juntas de freguesia (dele-

bração de acordos de execução, que prevejam “os

gação legal);

recursos humanos, patrimoniais e financeiros
necessários e suficientes ao exercício de todas ou

De acordo com o n.º 1 do artigo 132.º, conside-

algumas das competências previstas” no artigo

ram-se “delegadas nas juntas de freguesia as se-

132.º (n.º 1 do artigo 133.º, do Anexo I da Lei n.º

guintes competências das câmaras municipais:

75/2013).

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços
verdes;

Assim, e considerando:

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos,

1. O disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, em

sarjetas e sumidouros;

especial, o determinado nas alíneas i) e j) do n.º 1

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano

do artigo 16.º, alíneas l) e m) do n.º 1 do artigo

instalado no espaço público, com exceção daquele

33.º, artigos 116.º a 123.º e artigos 131.º a 136.º;

que seja objeto de concessão;
d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de

2. Que a delegação de competências deve ser

feiras e mercados;

acompanhada da transferência dos meios neces-

e) Assegurar a realização de pequenas reparações

sários ao seu adequado exercício, num quadro de

nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do

acentuada diminuição dos recursos financeiros;

primeiro ciclo do ensino básico;
f) Promover a manutenção dos espaços envol-

3. Que a celebração dos acordos de execução pres-

ventes dos estabelecimentos referidos na alínea

supõe prévia autorização quer das assembleias de

anterior”.

freguesia, quer das assembleias municipais [alínea
g), do n.º 1, do artigo 9.º, alínea j), do n.º 1, do

Consideram-se ainda delegadas nas juntas de

artigo 16.º, alínea k), do n.º 1, do artigo 25.º e

freguesia, “quando previstas em lei, as competên-

alínea m), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da

cias de controlo prévio, realização de vistorias e fis-

Lei n.º 75/2013];

calização das câmaras municipais nos seguintes
domínios:

4. Que entre a Câmara Municipal e a Junta de

a) Utilização e ocupação da via pública;

Freguesia de Mina de Água foi celebrado, em

b) Afixação de publicidade de natureza comercial;

01.05.2014, um acordo de execução que versa

c) Atividade de exploração de máquinas de diver-

sobre as competências previstas nas alíneas a)

são;

[Gerir e assegurar a manutenção de espaços
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verdes] e b) [Assegurar a limpeza das vias e

de execução, o qual se rege pelos termos e cláusu-

espaços públicos, sargetas e sumidouros (limpeza

las seguintes:

pública)] do artigo 132.º, Anexo I, da Lei n.º
Cláusula 1.ª

75/2013;

O n.º 3 da cláusula 5.ª, do acordo de execução
5. Que o acordo referido no considerando anterior,

passa a ter a seguinte redação:
“Cláusula 5ª

foi objeto de uma última alteração em 2017, conforme decorre da Separata n.º 23 do Boletim

(….)

Municipal, de 25 de outubro de 2017;

3. Os recursos financeiros destinados ao cumprimento deste acordo de execução são disponibiliza-

6. Que se torna necessário alterar alguns aspetos

dos pela Primeira Outorgante e transferidos para a

do acordo celebrado, designadamente no que se

Segunda Outorgante mensalmente, até ao limite

refere à atualização dos montantes a transferir;

máximo anual, com base na tipologia e área dos
espaços de intervenção, perfazendo o montante de

7. E que, no caso, a Assembleia Municipal e a

334.401,13 € nos termos do anexo III, e tendo por

Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração

base os seguintes valores:”

da presente modificação ao Acordo de Execução nas

a) Prados de sequeiro:

suas reuniões de 21/12/2017 e 30/01/2018,

- Valor anual de 0,66 Euros/m2/ano;

respetivamente.

b) Zonas ajardinadas (jardins e outros espaços
verdes, com relvados, manchas arbustivas, her-

Entre:

báceas e árvores, incluindo as áreas inseridas no
espaços envolventes dos estabelecimentos de edu-

O Município da Amadora, NIPC 505 456 010, com

cação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico):

sede na Avenida Movimento das Forças Armadas,

- Valor anual de 2,11 Euros/m2;

Mina de Água, 2700-595 cidade da Amadora e com
o endereço eletrónico geral@cm-amadora.pt, neste

Cláusula 2.ª

ato representado pela Presidente da Câmara

Os nº 3, 4 e 5 da cláusula 10.ª, do acordo de exe-

Municipal, Carla Maria Nunes Tavares, no uso das

cução, passam a ter a seguinte redação:

s

“Cláusula 10.ª

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,

3. Os meios financeiros a transferir para a limpeza

e

dos com base no valor unitário por metro linear,

pública, exceto o corte de herbáceas, são calculamultiplicado pela totalidade de metros lineares,
A Freguesia de Mina de Água, NIPC 510 833 330,

perfazendo o montante de 327 290,00 €, nos ter-

com sede na Praceta Moinho da Boba, n.º 10-C,

mos do mapa em anexo.

2700 Amadora, e com o endereço eletrónico
geral@jf-minadeagua.pt, neste ato representada

4. Os meios financeiros a transferir para o corte de

pelo Presidente da Junta de Freguesia, Joaquim

herbáceas, são calculados com base no valor

Marques Rocha, no uso das competências previstas

unitário por metro quadrado, multiplicado pela

nas alíneas a), f) e g), do n.º 1, do artigo 18.º, do

totalidade de metros quadrados, com duas apli-

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, é subscrito e recipro-

cações anuais, perfazendo o montante de 22

camente aceite a presente modificação ao acordo

435,30 €, nos termos do mapa em anexo.
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5. Os meios financeiros a transferir para a recolha de

espaços verdes e recolha de objetos volumosos,

monos são calculados com base no valor unitário por

com a consequente alteração às respetivas trans-

tonelada recolhida, multiplicado pela média do ano

ferências, são alterados os Anexos I e III do contra-

de 2016, perfazendo o montante de € 60.097,11,

to de execução.

nos termos do mapa anexo.”
Cláusula 5.ª
Cláusula 3.ª
A cláusula 14.ª, do acordo de execução passa a ter

1. O presente aditamento entra em vigor no dia
seguinte ao da sua assinatura.

a seguinte redação:.
“Cláusula 4ª

2. É republicado em anexo o acordo de execução.

(….)
1. O exercício da presente competência envolve a

O presente documento é feito em duplicado, ficando

recolha dos objetos volumosos fora de uso, dos

um exemplar para cada uma das partes.

resíduos verdes provenientes da manutenção de
pequenos jardins particulares, bem como de resídu-

Amadora, 1 de fevereiro de 2018

os de construção e demolição (RCD) até 1m3, que
se encontrem depositados na via pública e noutros

Pelo Município da Amadora

espaços públicos, designadamente os localizados

A Presidente da Câmara

junto aos equipamentos de deposição de resíduos.

Assinatura ilegível
(Carla Maria Nunes Tavares)

2. Para cumprimento do objeto do presente Acordo,
a Primeira Outorgante disponibilizará, dentro do

Pela Freguesia da Mina de Água

horário definido no Regulamento de Utilização do

O Presidente da Junta

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.”
Cláusula 4.ª
Na sequência das alterações à manutenção de
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Assinatura ilegível
(Joaquim Marques Rocha)

ANEXO I
Espaços
Verdes
a
descentralizar
para a Junta

de
Freguesia
da
Mina
de
Água_2018
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ǀĞŶŝĚĂĚŽDŽǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐ&ŽƌĕĂƐƌŵĂĚĂƐ
ǀĞŶŝĚĂŽƵƚŽƌƌŵĂŶĚŽZŽŵĆŽ
ǀĞŶŝĚĂDĂƌƋƵġƐĚĞWŽŵďĂů
ǀĞŶŝĚĂDĂƌƋƵġƐĚĞWŽŵďĂů;ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞ
ƋƵĂƌƚĞŝƌĆŽͿ
ǀĞŶŝĚĂWĞĚƌŽůǀĂƌĞƐĂďƌĂů
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ŝƌĐƵŝƚŽĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂŽďĂ
ƐĐĂĚŝŶŚĂƐĚĞ^͘WĞĚƌŽ
ƐƉĂĕŽƐũƚĂŽĚŝĨşĐŝŽ^ĞĚĞĚŽƐŽŵďĞŝƌŽ
sŽůƵŶƚĄƌŝŽƐ

ƐƚƌĂĚĂĚĂ^ĞƌƌĂĚĂDŝƌĂͲũƚŽĂŽWĂƌƋƵĞĚĂŽďĂ
ƐƚƌĂĚĂĚĂƐŐƵĂƐ>ŝǀƌĞƐ
sĂĚũĂĐĞŶƚĞƐăϭͬ:/:ŽƐĠĂƌĚŽƐŽWŝƌĞƐ





 


   
 


ƌĞĂ;ŵϮͿ
ϮϮϮ͘ϲϳϬ͕Ϯϳ
ϭϮϵ͘Ϯϲϴ͕ϭϬ
ϰϰϴ͕ϭϭ
ϭϲϭ͕ϰϬ
ϳ͕ϱϮ
ϰϱϭ͕ϰϮ
ϭϭϲ͕ϵϲ

ƵƐƚŽĂŶƵĂů
ϯϯϰ͘ϰϬϭ͕ϭϯΦ
ϮϳϮ͘ϳϱϱ͕ϲϵΦ
ϵϰϱ͕ϱϭΦ
ϯϰϬ͕ϱϲΦ
ϭϱ͕ϴϳΦ
ϵϱϮ͕ϱϬΦ
Ϯϰϲ͕ϴϬΦ

ϭ͘ϬϮϮ͕ϴϴ
ϲϬ͕ϰϰ
Ϯ͘ϱϰϳ͕ϱϳ
ϯϱ͕ϭϰ

Ϯ͘ϭϱϴ͕ϮϳΦ
ϭϮϳ͕ϱϯΦ
ϱ͘ϯϳϱ͕ϯϴΦ
ϳϰ͕ϭϰΦ

ϲϭϯ͕Ϯϲ
ϳϵ͕Ϯϴ
ϯϴϬ͕ϯϮ


ϭ͘Ϯϵϯ͕ϵϳΦ
ϭϲϳ͕ϮϴΦ
ϴϬϮ͕ϰϳΦ





ϮϳϬ͕ϴϯ

ϴϱ͕ϵϬ

ϱϳϭ͕ϰϱΦ

ϭϴϭ͕ϮϱΦ
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WƌĂĐĞƚĂĚŽdĂƌƌĂĨĂůĞƚƌĂƐĞŝƌĂƐĚŽĐĞŶƚƌŽWŝƚĞŝƌĂ
^ĂŶƚŽƐĞZƵĂŝůŝ

 WƌĂĐĞƚĂŽƵƚŽƌąŵĂƌĂZĞŝƐ


Ϯ͘ϱϱϴ͕ϰϬ
ϭ͘ϯϯϯ͕ϰϳ
ϰ͘ϬϬϯ͕ϴϱ
ϭ͘ϰϱϰ͕ϴϴ
Ϯ͘ϬϮϵ͕ϵϴ
ϭ͘ϴϳϰ͕ϯϬ
ϭ͘ϵϯϵ͕ϱϰ
ϭϴϴ͕ϲϴ
ϱϯϵ͕ϯϮ
ϵϮϲ͕ϬϮ
ϰϴϯ͕ϯϮ
ϭ͘ϱϬϲ͕ϰϮ
ϭ͘ϬϬϯ͕ϰϮ
ϯ͘ϮϰϮ͕Ϯϰ
ϰϬϵ͕ϵϲ



 
ϱ͘ϯϵϴ͕ϮϮΦ
Ϯ͘ϴϭϯ͕ϲϮΦ
ϴ͘ϰϰϴ͕ϭϯΦ
ϯ͘Ϭϲϵ͕ϴϭΦ
ϰ͘Ϯϴϯ͕ϮϲΦ
ϯ͘ϵϱϰ͕ϳϴΦ
ϰ͘ϬϵϮ͕ϰϯΦ
ϯϵϴ͕ϭϯΦ
ϭ͘ϭϯϳ͕ϵϳΦ
ϭ͘ϵϱϯ͕ϵϭΦ
ϭ͘Ϭϭϵ͕ϴϭΦ
ϯ͘ϭϳϴ͕ϱϰΦ
Ϯ͘ϭϭϳ͕ϮϭΦ

Ϯ͘ϮϱϮ͕ϵϭΦ

WƌĂĐĞƚĂ:ŽƐĠDĂŐƌŽ
WƌĂĐĞƚĂdĞŝǆĞŝƌĂĚĞWĂƐĐŽĂŝƐ
WƌĂĐĞƚĂdĞŝǆĞŝƌĂ'ŽŵĞƐ
WƌĂĐĞƚĂdŽŵĄƐZŝďĞŝƌŽ
WƌĂĐĞƚĂZŽŐĠƌŝŽWĂƵůŽ
ZƵĂϭϳĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ
ZƵĂϵĚĞďƌŝů
ZƵĂŶƚſŶŝŽ:ĂŶĞŝƌŽ
ZƵĂŽŵĂŶĚĂŶƚĞZĂŵŝƌŽŽƌƌĞŝĂ
ZƵĂŽŶƐĞůŚĞŝƌŽWĞƋƵŝƚŽ
ZƵĂĚĂKƌĚĞŵDŝůŝƚĂƌĚŽ,ŽƐƉŝƚĂů
ZƵĂĚĞŝůŝ
ZƵĂĚĞKůŝǀĞŶĕĂ
ZƵĂĚŽĂƐĂůƌĂŶĐŽ
ZƵĂĚŽƐŵŝŐŽƐĚĞĂƌĞŶƋƵĞ
ZƵĂƌ͘ǌĞƌĞĚŽWĞƌĚŝŐĆŽ;ũƚŽĂŽWdͿ

Ϯϯϯ͕Ϭϱ
ϴϱϳ͕ϰϰ
ϯϴϭ͕ϵϵ
ϯϴϱ͕ϱϯ
Ϯϯϭ͕ϱϮ
ϭ͘ϬϮϯ͕ϲϭ
ϰϳϮ͕ϵϭ
ϭ͘ϬϵϮ͕ϳϮ
ϯϬϮ͕ϳϵ
ϭϱϯ͕ϲϬ
ϭ͘ϮϬϱ͕ϵϴ
ϭ͘ϳϵϯ͕ϰϲ
ϴϭ͕ϴϵ
ϭϰϰ͕ϲϴ
ϮϱϬ͕ϭϭ
ϯϴϰ͕ϱϮ

ϰϵϭ͕ϳϰΦ
ϭ͘ϴϬϵ͕ϮϬΦ
ϴϬϲ͕ϬϭΦ
ϴϭϯ͕ϰϳΦ
ϰϴϴ͕ϱϭΦ
Ϯ͘ϭϱϵ͕ϴϮΦ
ϵϵϳ͕ϴϰΦ
Ϯ͘ϯϬϱ͕ϲϰΦ
ϲϯϴ͕ϴϵΦ
ϯϮϰ͕ϬϵΦ
Ϯ͘ϱϰϰ͕ϲϯΦ
ϯ͘ϳϴϰ͕ϭϵΦ
ϭϳϮ͕ϳϴΦ
ϯϬϱ͕ϮϳΦ
ϱϮϳ͕ϳϰΦ
ϴϭϭ͕ϯϰΦ

ϮϬϮ͕ϯϲ
ϮϬ͕ϰϯ

ϰϮϲ͕ϵϴΦ
ϰϯ͕ϭϭΦ

ZƵĂƌ͘ǌĞƌĞĚŽWĞƌĚŝŐĆŽͬWƌĂĐĞƚĂŵĠůŝĂZĞǇ
ŽůĂĕŽ
ZƵĂŽƵƚŽƌǌĞǀĞĚŽEĞǀĞƐ

ZƵĂŽƵƚŽƌǌĞǀĞĚŽEĞǀĞƐĞŶƚƌĞŽƐŶǑƐϵϮĞϵϰ
ZƵĂƌ͘:ŽĂƋƵŝŵEĂŵŽƌĂĚŽ
ZƵĂŵşĚŝŽĚĂŽŶĐĞŝĕĆŽ&ĞƌŶĂŶĚĞƐ
ZƵĂŶŐ͘>ƷĐŝŽĚĞǌĞǀĞĚŽ
ZƵĂ&ŽŶƚĞĚŽƐWĂƐƐĂƌŝŶŚŽƐ
ZƵĂ&ƌĂŶĐŝƐĐŽƵŐĂůŚŽ
ZƵĂ/ƌĞŶĞ/ƐŝĚƌŽ
ZƵĂDĂƌŝĂ/ƌĞŶĞ>ŽƉĞƐǌĞǀĞĚŽ
ZƵĂKůŝǀĞŝƌĂDĂƌƚŝŶƐ
ZƵĂ^ĂůŐƵĞŝƌŽDĂŝĂ
ZƵĂ^ĞďĂƐƚŝĆŽĚĂ'ĂŵĂ
ZƵĂdĞŝǆĞŝƌĂĚĞWĂƐĐŽĂŝƐ
ZƵĂsĂƐĐŽĚĞ>ŝŵĂŽƵƚŽ
dĂůƵĚĞĚĂϮнϯĂƌĚŽƐŽ>ŽƉĞƐ
dĂůƵĚĞĚĂZƵĂĚŽƐ>şƌŝŽƐ

dĂůƵĚĞĚŽƌƵǌĂŵĞŶƚĞĚĂZ͘WŝƚĞŝƌĂ^ĂŶƚŽƐĞƐƚƌ͘
^ĞƌƌĂĚĂDŝƌĂ

dƌĂƐĞŝƌĂƐĚĂǀĞŶŝĚĂƌ͘ƌŵĂŶĚŽZŽŵĆŽ

ƚƌĂƐĞŝƌĂƐĚĂZ͘ƌĂŶƋƵŝŶŚŽĚĂ&ŽŶƐĞĐĂĐŽŵĂZ͘
^ĞďĂƐƚŝĆŽĚĂ'ĂŵĂ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂǀ͘hůƚƌĂŵĂƌ

hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽDŽŝŶŚŽĚŽ'ƵŝǌŽ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽDŽŝŶŚŽƐĚĂ&ƵŶĐŚĞŝƌĂ

sĚŽƋƵĂƌƚĞŝƌĆŽĞŶƚƌĞĂZ͘ƌ͘&ĞƌŶĂŶĚŽWŝƚĞŝƌĂ
^ĂŶƚŽƐĞZ͘^ĂůŐƵĞŝƌŽDĂŝĂ
sĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐă/ŐƌĞũĂĚĞ^͘ƌĄƐ
ĂŶƚĞŝƌŽƐĚŽƐ^/D^ͲZƵĂ&ŽŶƚĞĚŽƐWĂƐƐĂƌŝŶŚŽƐ
ĂŶƚĞŝƌŽƐWĂǀŝůŚĆŽĂƌĚŽƐŽ>ŽƉĞƐ
ŽŶĂŽŵĞƌĐŝĂůĚĞ^͘ƌĄƐ
 
 






 









ϭϴϳ͕Ϯϲ
ϯϲϱ͕ϵϵ
ϭϰϳ͕Ϯϴ
ϰϭϰ͕ϭϵ
ϭϭϳ͕ϵϱ
Ϯ͘ϭϳϱ͕ϳϳ
ϭ͘ϲϴϬ͕ϯϳ
ϲϯϳ͕ϲϱ
ϴϴϬ͕ϳϭ
ϳϳϴ͕ϵϲ
ϰϭϳ͕ϭϰ
ϳϯ͕Ϭϴ
ϮϲϬ͕ϱϯ
ϭ͘ϰϲϭ͕Ϯϴ
ϱϲϯ͕ϬϬ

ϯϵϱ͕ϭϮΦ
ϳϳϮ͕ϮϯΦ
ϯϭϬ͕ϳϳΦ
ϴϳϯ͕ϵϱΦ
Ϯϰϴ͕ϴϴΦ
ϰ͘ϱϵϬ͕ϴϵΦ
ϯ͘ϱϰϱ͕ϱϵΦ
ϭ͘ϯϰϱ͕ϰϱΦ
ϭ͘ϴϱϴ͕ϯϭΦ
ϭ͘ϲϰϯ͕ϲϭΦ
ϴϴϬ͕ϭϳΦ
ϭϱϰ͕ϮϭΦ
ϱϰϵ͕ϳϯΦ
ϯ͘Ϭϴϯ͕ϯϭΦ
ϭ͘ϭϴϳ͕ϵϰΦ

ϭϯϲ͕ϲϴ

Ϯϴϴ͕ϯϵΦ

Ϯ͘ϯϰϵ͕ϯϮ

ϰ͘ϵϱϳ͕ϬϲΦ

ϯ͘ϬϵϮ͕ϲϳ

ϲ͘ϱϮϱ͕ϱϰΦ

ϭ͘ϱϳϮ͕ϰϮ

ϯ͘ϯϭϳ͕ϴϬΦ

ϰ͘ϱϯϲ͕Ϭϯ
ϱ͘ϭϲϳ͕ϯϱ

ϵ͘ϱϳϭ͕ϬϯΦ
ϭϬ͘ϵϬϯ͕ϭϮΦ

ϯ͘ϵϮϴ͕ϭϰ

ϴ͘Ϯϴϴ͕ϯϳΦ

ϯ͘Ϯϱϴ͕ϯϲ
ϴ͘ϯϱϮ͕ϵϮ
Ϯϱϳ͕Ϭϵ

ϲ͘ϴϳϱ͕ϭϰΦ
ϭϳ͘ϲϮϰ͕ϲϲΦ
ϱϰϮ͕ϰϱΦ

Ϯ͘ϳϬϮ͕ϱϵ

ϱ͘ϳϬϮ͕ϰϱΦ

ϰϮ͕ϲϬ
ϵϱ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϭϵ͕ϲϴ
ϮϯϬ͕ϬϬ


ϴϵ͕ϴϵΦ
ϮϬϬ͕ϰϱΦ
ϱ͘ϭϬϱ͕ϱϮΦ
ϰϴϱ͕ϯϬΦ
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͕ 
ϲϱ͕ϬϬ
ϱϯϲ͕ϭϭ
ϰϱϴ͕Ϯϭ
ϭϯϳ͕ϵϬ
ϱϴϯ͕ϳϵ
Ϯ͘ϯϬϮ͕ϰϭ
ϭ͘Ϯϲϵ͕Ϯϳ
ϲϵϯ͕ϲϬ
ϯϰϲ͕ϳϮ
ϳϮϮ͕ϰϬ




͕  
ϭϯϳ͕ϭϱΦ
ϭ͘ϭϯϭ͕ϭϵΦ
ϵϲϲ͕ϴϮΦ
ϮϵϬ͕ϵϳΦ
ϭ͘Ϯϯϭ͕ϴϬΦ
ϰ͘ϴϱϴ͕ϬϵΦ
Ϯ͘ϲϳϴ͕ϭϲΦ
ϭ͘ϰϲϯ͕ϱϬΦ
ϳϯϭ͕ϱϴΦ
ϭ͘ϱϮϰ͕ϮϲΦ

ϳϮϭ͕ϭϯ

ϭ͘ϱϮϭ͕ϱϵΦ

ϭϯϯ͕Ϭϳ
ϭϱϯ͕ϲϯ
ϭ͘Ϯϳϰ͕Ϭϱ

ϮϴϬ͕ϳϴΦ
ϯϮϰ͕ϭϱΦ
Ϯ͘ϲϴϴ͕ϮϱΦ

ϴϴϯ͕Ϭϴ
ϳϴ͕ϳϬ
Ϯ͘ϯϴϰ͕ϰϯ

ϭ͘ϴϲϯ͕ϮϵΦ
ϭϲϲ͕ϬϳΦ
ϱ͘Ϭϯϭ͕ϭϰΦ

Ϯ͘ϯϵϬ͕ϵϴ
ϰϴ͕ϴϲ

ϱ͘Ϭϰϰ͕ϵϴΦ
ϭϬϯ͕ϬϵΦ

ϭϵϲ͕ϲϱ
ϵϳϬ͕ϬϮ

ϰϭϰ͕ϵϯΦ
Ϯ͘Ϭϰϲ͕ϳϰΦ

Ϯϳϵ͕ϱϳ
ϯϬϴ͕ϲϮ
ϭ͘Ϭϲϴ͕Ϯϴ
ϴϵ͕Ϯϯ
ϭ͘ϰϵϱ͕ϵϮ
ϭ͘ϴϳϯ͕ϲϵ
ϴϭ͕ϵϳ
ϵϭϬ͕ϲϭ
ϱϱϴ͕ϳϮ
ϯ͘ϮϴϬ͕ϳϭ
ϲϱϬ͕ϰϯ
Ϯϱ͕Ϯϳ

ϱϴϵ͕ϵϬΦ
ϲϱϭ͕ϭϵΦ
Ϯ͘Ϯϱϰ͕ϬϴΦ
ϭϴϴ͕ϮϴΦ
ϯ͘ϭϱϲ͕ϯϵΦ
ϯ͘ϵϱϯ͕ϰϵΦ
ϭϳϮ͕ϵϲΦ
ϭ͘ϵϮϭ͕ϯϵΦ
ϭ͘ϭϳϴ͕ϴϵΦ
ϲ͘ϵϮϮ͕ϯϬΦ
ϭ͘ϯϳϮ͕ϰϭΦ
ϱϯ͕ϯϯΦ

ϯϴϴ͕ϱϲ
Ϯϱϲ͕ϳϲ
ϵϰϱ͕Ϯϯ
ϴϵϲ͕ϴϰ
ϱ͘ϱϴϳ͕ϲϵ
ϰϵϵ͕ϯϲ
Ϯ͘ϵϵϬ͕Ϯϰ
Ϯ͘ϯϲϳ͕ϭϰ
ϵϯ͘ϰϬϮ͕ϭϳ
ϯϯ͘ϯϲϵ͕ϵϰ
ϱϮϰ͕ϲϯ
ϴ͘ϰϳϳ͕ϲϯ
ϯϲ͘ϵϱϯ͕ϲϴ
ϭϮϰ͕Ϭϯ
ϯ͘ϱϯϱ͕Ϭϳ
ϭϬ͘ϰϭϳ͕ϭϵ

ϴϭϵ͕ϴϲΦ
ϱϰϭ͕ϳϲΦ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϰϰΦ
ϭ͘ϴϵϮ͕ϯϯΦ
ϭϭ͘ϳϵϬ͕ϬϰΦ
ϭ͘Ϭϱϯ͕ϲϲΦ
ϲ͘ϯϬϵ͕ϰϬΦ
ϰ͘ϵϵϰ͕ϲϳΦ
ϲϭ͘ϲϰϱ͕ϰϰΦ
ϮϮ͘ϬϮϰ͕ϭϲΦ
ϯϰϲ͕ϮϲΦ
ϱ͘ϱϵϱ͕ϮϰΦ
Ϯϰ͘ϯϴϵ͕ϰϯΦ
ϴϭ͕ϴϲΦ
Ϯ͘ϯϯϯ͕ϭϰΦ
ϲ͘ϴϳϱ͕ϯϱΦ

ϵϱ͕ϬϬ

ǀĞŶŝĚĂ>ƵşƐĚĞ^Ą
ǀĞŶŝĚĂWĞĚƌŽůǀĂƌĞƐĂďƌĂů;ZŽƚƵŶĚĂsŝůĂŚĆͿ
ǀĞŶŝĚĂWƌŽĨĞƐƐŽƌŽƵƚŽƌ,ĞŶƌŝƋƵĞĚĞ
ĂƌƌŽƐ;ƐĞƉĂƌĂĚŽƌ^͘ƌĂŶĐĂƐͿ

ϴϲϱ͕ϬϮΦ

ϭ͘Ϭϲϳ͕ϳϯ







ZŽƚƵŶĚĂ'ĞŶĞƌĂů,ƵŵďĞƌƚŽĞůŐĂĚŽͬWĞĚƌŽůǀĂƌĞƐ
ĂďƌĂů

ϲ͘ϴϰϭ͕ϭϯΦ

WƌĂĐĞƚĂ&ĞƌŶĂŶĚŽEĂŵŽƌĂͬƚƌĂƐĞŝƌĂƐĚĂZ͘:ŽƐĠ
DĂƌŝĂWĞƌĞŝƌĂ





   


  


 
  


 


 






  

ĂŶƚĞŝƌŽǀ͘ŽŵďĂƚĞŶƚĞƐĚĂ'ƌĂŶĚĞ'ƵĞƌƌĂ
ĂŶƚĞŝƌŽƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞDKZD
ϭĂƐĂůĚĂDŝƌĂ
ϭͬ:/ƌĞĐŚĞƉƌşŐŝŽ'ŽŵĞƐ
ϭͬ:/ZŝĐĂƌĚŽůďĞƌƚǇ
ϭͬ:/ƌƚƵƌDĂƌƚŝŶŚŽ^ŝŵƁĞƐ
ϭͬ:/DŽŝŶŚŽƐĚĂ&ƵŶĐŚĞŝƌĂ
:/ĞƌƌĂĚŽĚĂŝĐĂ
:/^ĆŽƌĄƐ
ϭͬ:/DĂŶƵĞů,ĞůĞŶŽ
ǀ&ĞƌŶĂŶĚŽWŝƚĞŝƌĂ^ĂŶƚŽƐͬƐƚƌĂĚĂ^ĞƌƌĂDŝƌĂ
;ZŽƚƵŶĚĂͿ






 




 ũ
:ĂƌĚŝŵŶƚſŶŝŽDĂĐĞĚŽ
:ĂƌĚŝŵĞŶƚƌĂůͲĐĂŶƚĞŝƌŽƐĞŵǀŽůƚĂ
:ĂƌĚŝŵĞŶƚƌĂůĚĞ^͘ƌĄƐ
:ĂƌĚŝŵĚĂDŝŶĂ
:ĂƌĚŝŵĚŽWůĄƚĂŶŽ
:ĂƌĚŝŵƌ͘ŶƚſŶŝŽDĂĐĞĚŽ
:ĂƌĚŝŵĞŶƚƌĞǀ͘ZĞǀŽůƵĕĆŽĞĚĂ>ŝďĞƌĚĂĚĞ
WƌĂĕĂDĞƐƚƌĞ^ŝŵƁĞƐĚĞůŵĞŝĚĂ
WƌĂĐĞƚĂůĞǆĂŶĚƌĞKΖEĞŝůů
WƌĂĐĞƚĂŝĚĂĚĞĚĞ>ƵĂŶĚĂ
WƌĂĐĞƚĂŝĚĂĚĞĚĞDĂƉƵƚŽ
WƌĂĐĞƚĂĂŶŝĞů&ŝůŝƉĞ;ĂƐĂůĚĞ^ĆŽƌĄƐͿ
WƌĂĐĞƚĂĚŽ>ĂŐĂƌ

hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽWŝŵĞŶƚĂĞZĞŶĚĞŝƌŽ;ĂƐƵůĚŽ
ŵĞƌĐĂĚŽͿ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽ^ĞƌƌĂĚĂƐƌĂŶĐĂƐ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽsŝůĂŚĆ
ŽŶĂƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐĂŽW/ĚĞĂƌĞŶƋƵĞ



























ƵƐƚŽĂŶƵĂů

ƐƚƌĂĚĂĚĞ^ĂŶƚŽůſŝ;ƌŽƚƵŶĚĂ͕ůĂĚŽƐƵůD͘'ƵŝǌŽͿ
WƌĂĕĂDĂƌŝĂŶĂZĞǇDŽŶƚĞŝƌŽ;ZŽƚ͘^͘ƌĂŶĐĂƐͿ
WƌĂĕĂWĂĚƌĞ>ƷĐŝŽĚŽZĞŐŽDĂƌĕĂů;ZŽƚϮ^͘ƌĂŶĐĂƐͿ
ZŽƚƵŶĚĂϮϱďƌŝů͕ǀ'͘,ƵŵďĞƌƚŽĞůŐĂĚŽ

ZŽƚƵŶĚĂǀŵĄůŝĂZŽĚƌŝŐƵĞƐ;ůƚŽĚĂDŝƌĂ͕ůĂĚŽ
EŽƌĚĞƐƚĞͿ
ZŽƚƵŶĚĂǀWĂůŵĞŝƌĂƐ

ZŽƚƵŶĚĂƐƚƌĂĚĂ^ĞƌƌĂĚĂDŝƌĂ;ũƚŽĞŶƚƌĂĚĂ
ƐƚĂůĞŝƌŽDͿ

ZŽƚƵŶĚĂĚĂ^ĂŶƚĂ&ŝůŽŵĞŶĂ
ZŽƚƵŶĚĂƐƚ^ĞƌƌĂĚĂDŝƌĂ;&ůŽƌŝŶĚŽͿ
ZƵĂĚĂĂƐƚĞůŚĂŶĂĐŽŵĂZƵĂ:ŽƐĠƵŐƵƐƚŽŽƐƚĂ
^ĞƉĂƌĂĚŽƌĞŶƚƌĂůǀWĂůŵĞŝƌĂƐ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽDŽŝŶŚŽƐĚĂ&ƵŶĐŚĞŝƌĂ
ǀĞŶŝĚĂ>ƵĐĂƐWŝƌĞƐ
ƐƚƌĂĚĂĚĂƐŐƵĂƐ>ŝǀƌĞƐ;ĂƌĞŶƋƵĞͿ
shƌď^ĞƌƌĂĚĂDŝƌĂ
:ĂƌĚŝŵƐƵďͲĞƐƚĂĕĆŽW;^ĆŽƌĄƐͿ
WĂƌƋƵĞ/ŶĨĂŶƚŝůDĂĚĂůĞŶĂWĞƌĚŝŐĆŽ
WƌĂĕĂ:ĂŝŵĞDĂĐĞĚŽ;ůƚŽĚĂDŝƌĂͿ

ZƵĂ&ĞƌŶĂŶĚŽǌĞǀĞĚŽ;hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽůƚŽĚĂDŝƌĂͿ
ZƵĂ:ĂĐŝŶƚŽ&ĞƌƌĞŝƌĂ;ůƚŽĚĂDŝƌĂͿ
^ĞƉĂƌĂĚŽƌĞŶƚƌĂůǀŵĄůŝĂZŽĚƌŝŐƵĞƐ
^ĞƉĂƌĂĚŽƌĞŶƚƌĂůǀ>ƵĐĂƐWŝƌĞƐ
dĂůƵĚĞĚĂZƵĂŽƵƚŽƌDĂŶƵĞůĚĞƌƌŝĂŐĂ
dĂůƵĚĞũƚŽϮ͕ϯDŝŐƵĞůdŽƌŐĂ
hƌďůƚŽĚĂDŝƌĂͲsĚĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽDŽŝŶŚŽƐĚĂ&ƵŶĐŚĞŝƌĂ
//
WĂƌƋƵĞĚŽDŽŝŶŚŽĚŽ'ƵŝǌŽ
ZƵĂĚĂKƌĚĞŵDŝůŝƚĂƌĚŽ,ŽƐƉŝƚĂů
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽDŽŝŶŚŽĚŽ'ƵŝǌŽ
WĂƌƋƵĞĚŽsĞŶƚŽͬ^ĞƌƌĂĚĂƐƌĂŶĐĂƐ
WƌĂĐĞƚĂƐƐŝƐWĂĐŚĞĐŽ
dĂůƵĚĞũƚŽhƌď͘^ĞƌƌĂĚĂDŝƌĂ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂŽďĂ

DŝŶĂĚĞŐƵĂ
/
//












Z^/E>h/Z͗
d/WK>K'//

d/WK>K'///





ƌĞĂ;ŵϮͿ
ϮϮϮ͘ϲϳϬ͕Ϯϳ
ϭϮϵ͘Ϯϲϴ͕ϭϬ
ϵϯ͘ϰϬϮ͕ϭϳ

ƵƐƚŽĂŶƵĂů
ϯϯϰ͘ϰϬϭ͕ϭϯΦ
ϮϳϮ͘ϳϱϱ͕ϲϵΦ
ϲϭ͘ϲϰϱ͕ϰϰΦ


dŝƉŽůŽŐŝĂ/
dŝƉŽůŽŐŝĂ//

 ƵƐƚŽĂŶƵĂůͬŵϮ
Ϯ͕ϭϭ
Ϭ͕ϲϲ



ϭϮϵ͘Ϯϲϴ͕ϭϬ

dŽƚĂůĚĂƐŶŽǀĂƐĄƌĞĂƐĂ
ŝŶĐůƵŝƌĞŵϮϬϭϴ;ŵϮͿ

ϵϯ͘ϰϬϮ͕ϭϳ

dŽƚĂůĚĂƐŶŽǀĂƐĄƌĞĂƐĂ
ŝŶĐůƵŝƌĞŵϮϬϭϴ;ŵϮͿ
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ANEXO III


Transferência financeiras



>/DWWj>/





&ƌĞŐƵĞƐŝĂ





ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&



ƵƐƚŽͬŵů

ϯϮϳ͘ϮϵϬ͕ϬϬΦ

&ƌĞŐƵĞƐŝĂ







e) Assegurar a realização de pequenas reparações

&ƌĞŐƵĞƐŝĂ

ƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂ
ƌĞĐŽůŚĂ



YƵĂŶƚŝĚĂĚĞŵŽŶŽƐ
ƌĞĐŽůŚŝĚŽƐϮϬϭϲ;dŽŶͿ









&ƌĞŐƵĞƐŝĂ



DŝŶĂĚĞ
ŐƵĂ
/

ƌĞĂ;ŵϮͿ



ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&





ƵƐƚŽͬŵϮ
dŝƉŽůŽŐŝĂ/

ƵƐƚŽͬŵϮ
dŝƉŽůŽŐŝĂ//
ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&
DŝŶĂĚĞ
ŐƵĂ
/
//

ƚŽƚĂů

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos referidos na alínea
anterior”.

ƵŶ͗͘ĞƵƌŽ

Consideram-se ainda delegadas nas juntas de



freguesia, “quando previstas em lei, as competên-



cias de controlo prévio, realização de vistorias e fis-

ϭϮϵ͘Ϯϲϴ͕ϭ
ϵϯ͘ϰϬϮ͕ϭϴ

primeiro ciclo do ensino básico;

ϲϬ͘Ϭϵϳ͕ϭϭΦ



ϮϮϮ͘ϲϳϬ͕Ϯϴ

//

nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do

Ϯϰй

ϰϯϲ͕ϭϱ

DEhdEKKE^sZ^




d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de



DŝŶĂĚĞ
ŐƵĂ

que seja objeto de concessão;
feiras e mercados;

ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&







instalado no espaço público, com exceção daquele





DŝŶĂĚĞ

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano

Ϭ͕ϬϯϬΦ;ͬ/sͿ

ZK>,DKEK^ͬDKE^dZK^

 ŐƵĂ

sarjetas e sumidouros;



ϭϴ͘ϮϰϬ͕ϬϬΦ;^ͬ/sͿ
ϮϮ͘ϰϯϱ͕ϯϬΦ;ͬ/sͿ



b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos,

ƵŶ͗͘ĞƵƌŽ


ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&


verdes;

ƌĞĂĂĂƉůŝĐĂƌ;ŵϮͿ

ƵƐƚŽͬŵϮ

DŝŶĂĚĞ
ŐƵĂ

seguintes competências das câmaras municipais:
a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços



DŝŶĂĚĞ
ϯϬϰ͘ϬϬϬ͕ϳǆϮ
ŐƵĂ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ
ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&


ram-se “delegadas nas juntas de freguesia as

Ϭ͕ϬϭϵΦ



h^dK^W>/K,Z//


De acordo com o n.º 1, do artigo 132.º, conside-







gadas nas juntas de freguesia (delegação legal).

ƵŶ͗͘ĞƵƌŽ

EǑŵĞƚƌŽƐůŝŶĞĂƌĞƐ
ĚĞǀŝĂ


DŝŶĂĚĞ
ŐƵĂ


conjunto de competências que se consideram dele-



DŝŶĂĚĞ
ϭϲ͘ϵϲϳ͘ϵϱϬ
ŐƵĂ
ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&




Autarquias Locais, prevê, no seu artigo 132.º, um


Ϯ͕ϭϭΦ
Ϭ͕ϲϲΦ



calização das câmaras municipais nos seguintes
domínios:
a) Utilização e ocupação da via pública;



b) Afixação de publicidade de natureza comercial;

ϮϳϮ͘ϳϱϱ͕ϲϵΦ



c) Atividade de exploração de máquinas de diver-

ϯϯϰ͘ϰϬϭ͕ϭϯ



são;



ϲϭ͘ϲϰϱ͕ϰϰΦ



d) Recintos improvisados;
Anexo



e) Realização de espetáculos desportivos e diverti-

(a que se refere o n.º 2 da Cláusula 5.ª)

mentos na via pública, jardins e outros lugares

Republicação


públicos ao ar livre, sem prejuízo do disposto na





ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE
O MUNICÍPIO

DA AMADORA E A FREGUESIA
DE


MINA DE ÁGUA



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).

O Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,



que veio estabelecer o Novo Regime Jurídico das



8



A delegação legal não opera, todavia, automatica-
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mente, a sua concretização está dependente da cele-

E

bração de acordos de execução, que prevejam “os
recursos humanos, patrimoniais e financeiros

Freguesia de Mina de Água, NIPC 510 833 330,

necessários e suficientes ao exercício de todas ou

com sede em Praceta Moinho da Boba, 10-C, 2700

algumas das competências previstas” no artigo

Amadora, e com o endereço eletrónico geral@jf-

132.º (n.º 1, do artigo 133.º do Anexo I, da Lei n.º

minadeagua.pt, representada pelo seu Presidente

75/2013).

Joaquim Rocha, como Segunda Outorgante, no uso
das competências previstas nas alíneas a), f) e g),

Assim, e considerando:

do n.º 1, do artigo 18.º, do Anexo I, da Lei n.º

1. O disposto no Anexo I, da Lei n.º 75/2013, em

75/2013.

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

É subscrito e reciprocamente aceite o presente

33.º, 116.º a 123.º e 131.º a 136.º;

Acordo de Execução, o qual se rege pelos termos e
cláusulas seguintes:

2. Que a delegação de competências deve ser

CAPÍTULO I

acompanhada da transferência dos meios neces-

Disposições Gerais

sários ao seu adequado exercício, num quadro de
Cláusula 1.ª

acentuada diminuição dos recursos financeiros;

Objeto
3. Que a celebração dos acordos de execução pres-

O presente Acordo de Execução estabelece as

supõe prévia autorização, quer das assembleias de

condições de exercício das competências de gestão

freguesia, quer das assembleias municipais [alínea

e manutenção de espaços verdes e de limpeza

g), do n.º 1, do artigo 9.º, alínea j), do n.º 1, do

pública, previstas na al. a) e b), do artigo 132.º, do

artigo 16.º, alínea k), do n.º 1, do artigo 25.º e

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

alínea m), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da
Cláusula 2.ª

Lei n.º 75/2013];

Definições
4. Que, no caso, a Assembleia Municipal e a

Para efeitos do presente acordo, considera-se:

Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração

a) “Manutenção de espaços verdes”: o conjunto de

do presente Acordo de Execução nas suas reuniões

ações que visam a conservação e o correto desen-

de 21/04/2014 e 23/04/2014, respetivamente.

volvimento da vegetação e dos elementos inertes

Entre

b) “Espaços verdes”: os espaços ajardinados, inte-

que integram os espaços verdes;
grados em áreas de domínio municipal, constituídos
Município da Amadora, NIPC 505 456 010, com

por vegetação (arbórea, arbustiva e/ou herbácea) e

sede na Avenida Movimento das Forças Armadas,

as árvores isoladas em caldeira, no interior dos

2700-595, na cidade da Amadora, e com o

jardins.

endereço eletrónico geral@cm-amadora.pt, repre-

c) “Limpeza urbana ou limpeza das vias e espaços

sentada pela sua Presidente Carla Maria Nunes

públicos”: a varredura e lavagem manual e mecâni-

Tavares, como Primeira Outorgante no uso das

ca das vias e espaços públicos, incluindo valetas,

competências previstas nas alíneas a) a c), do n.º 1

sarjetas, sumidouros, bermas, passeios e caminhos,

e na alínea f), do n.º 2, do artigo 35.º,do Anexo I,

o corte de ervas e o despejo, lavagem e manutenção

da Lei n.º 75/2013;

de papeleiras;
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d) “Varredura mecânica”: operação de limpeza

mente, o reforço da limpeza na época de queda da

pública das vias e outros espaços públicos, em que

folha, a aplicação de herbicida na primavera e outo-

o equipamento procede à varredura dos eixos

no e a campanha de verificação e limpeza dos sis-

viários e outros espaços públicos exclusivamente

temas de drenagem das águas pluviais no período

com os seus próprios meios mecânicos, utilizando

anterior à época das chuvas;

apenas o seu condutor;

l) “Via pública”: todos os espaços públicos ou afetos

e) ”Varredura mista”: operação de limpeza pública

ao domínio público municipal, nomeadamente pas-

das vias e outros espaços públicos, em que o

seios, avenidas, alamedas, ruas, praças, caminhos,

equipamento procede à varredura com os seus

pontes, viadutos, parques e jardins;

próprios meios e com o auxílio de um ou mais opera-

m) “Colocação de herbicida”: operação de aplicação

dores que dirige parte dos resíduos urbanos exis-

de produtos fitofarmacêuticos nas vias e outros

tentes na via pública para a direção da máquina;

espaços públicos com o fim de eliminar as her-

f) “Varredura manual”: operação de limpeza pública

báceas existentes nesses espaços;

das vias e outros espaços públicos, em que o opera-

n) “Corte de herbáceas”: operação nas vias e ou-

dor procede à varredura dos resíduos urbanos

tros espaços públicos com o fim de eliminar as her-

depositados nas vias e outros espaços públicos,

báceas existentes nesses espaços, da forma conside-

com o auxílio de um carrinho de cantoneiro, pá e

rada mais conveniente.

vassouras apropriadas;

o) “Objetos volumosos fora de uso”, vulgarmente

g) ”Limpeza e manutenção de papeleiras”: opera-

designados como “monos/monstros” como os obje-

ção que consiste na retirada dos resíduos urbanos

tos provenientes das habitações ou de outros

depositados nas papeleiras, assim como a sua

espaços que, pelo seu volume, forma ou dimen-

lavagem e manutenção para que a papeleira se

sões, não possam ser recolhidos pelos meios nor-

encontre em condições de utilização por parte da

mais de remoção. Consideram-se nesta definição

população;

todos os resíduos provenientes da linha branca

h) “Lavagem manual”: operação de limpeza pública

(frigoríficos, equipamento de aquecimento, máqui-

das vias e outros espaços públicos, em que o opera-

nas de lavar) e os resíduos de equipamento elétrico

dor procede à lavagem das vias e outros espaços

e eletrónico (televisões, computadores, pequenos

públicos utilizando um carrinho de lavagem provido

objetos domésticos elétricos);

de mangueira;

p) “Ecocentro”: uma área vigiada dedicada espe-

i) “Lavagem mecânica”: operação de limpeza públi-

cialmente à receção de resíduos com vista ao seu

ca das vias e outros espaços públicos, em que o

posterior encaminhamento a destino final adequa-

equipamento procede à lavagem dos eixos viários e

do, de acordo com o seu potencial de valorização;

outros espaços públicos exclusivamente com os

q) “Área expectante”: área de solo não utilizado,

seus próprios meios mecânicos, utilizando apenas o

mas suscetível, ou não, de utilização, independen-

seu condutor;

temente da sua classificação no âmbito do PDM.

j) “Limpeza de sarjetas e sumidouros”: operação de
limpeza pública em que o operador procede à

Cláusula 3.ª

remoção dos resíduos depositados na sarjeta ou

Forma do contrato

sumidouro e à desobstrução dos canais de escoa-

O presente contrato de delegação de competências

mento;

é celebrado por escrito, composto pelo respetivo

k) “Operações especiais de limpeza”: as inter-

clausulado e pelos anexos que dele fazem parte

venções sazonais, previamente calendarizadas no

integrante.

âmbito da limpeza urbana, incluindo, designada-
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Cláusula 4.ª
Disposições e cláusulas por que se rege o

a) Prados de sequeiro:
- Valor anual de 0,66 Euros/m2/ano;

contrato

b) Zonas ajardinadas (jardins e outros espaços

1. Na execução do presente contrato de delegação

verdes, com relvados, manchas arbustivas, her-

de competências observar-se-ão:

báceas e árvores, incluindo as áreas inseridas no

a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos

espaços envolventes dos estabelecimentos de edu-

os anexos, que dele fazem parte integrante;

cação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico):

b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

- Valor anual de 2,11 Euros/m2;

2. Subsidiariamente observar-se-ão, ainda:

4. O Anexo I é alterado, com a atualização das

a) As disposições constantes do Código dos

áreas correspondentes.

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
Cláusula 6.ª

18/2008, de 29 de janeiro, e sucessivas alterações
legislativas, em especial da sua Parte III, com as

Direitos da Primeira Outorgante

devidas adaptações;

Constituem direitos da Primeira Outorgante:

b) O Código do Procedimento Administrativo.

a) Verificar o estado de manutenção e gestão dos
espaços verdes;

CAPÍTULO II
Competências e recursos

b) Verificar o estado de limpeza das vias e espaços
públicos, sarjetas e sumidouros;
c) Solicitar à Segunda Outorgante informações e

Secção I
Espaços verdes

documentação;
d) Apresentar à Segunda Outorgante sugestões e
propostas.

Cláusula 5.ª
Recursos

Cláusula 7.ª

1. Os espaços verdes que integram o presente

Obrigações da Primeira Outorgante

Acordo são os que constam do anexo I.

No âmbito do presente acordo de execução, a
Primeira Outorgante obriga-se a:

2. O exercício da presente competência envolve a

a) Disponibilizar os espaços em boas condições,

prática de todos os atos e práticas culturais que

com contador de água instalado e com o sistema de

visam o correto desenvolvimento das plantas e a

rega a funcionar normalmente;

sua integração nos espaços verdes, nos termos do

b) Proceder à transferência de verbas acordadas;

caderno das condições técnicas constantes do

c) Verificar o cumprimento do acordo de execução;

anexo II.

d) Proceder ao pagamento dos consumos de água
referente aos espaços objeto do presente acordo.

3. Os recursos financeiros destinados ao cumprimento deste acordo de execução são disponibiliza-

Cláusula 8.ª

dos pela Primeira Outorgante e transferidos para a

Obrigações da Segunda Outorgante

Segunda Outorgante mensalmente, até ao limite

No âmbito do presente acordo de execução, a

máximo anual, com base na tipologia e área dos

Segunda Outorgante fica obrigada a:

espaços de intervenção, perfazendo o montante de

a) Proceder a uma correta gestão e manutenção

334.401,13 € nos termos do anexo III, e tendo por

dos espaços verdes;

base os seguintes valores:”

b) Pautar toda a sua atuação por critérios de efi-
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ciência, eficácia e economia, no exercício das com-

conveniente pelos serviços técnicos nas vias e ou-

petências delegadas;

tros espaços públicos;

c) Respeitar e fazer respeitar as normas legais e

c) Limpeza e manutenção de papeleiras.

regulamentares aplicáveis a cada uma das competências delegadas;

2. Considera-se de gestão municipal:

d) Recrutar os recursos humanos necessários ao

a) A varredura mecânica e lavagem mecânica das

cumprimento do presente acordo de execução,

vias principais do Município definidas no anexo IV;

sendo da sua responsabilidade o pagamento das

b) A limpeza de áreas expectantes, podendo estas

despesas por estes originadas;

intervenções serem asseguradas pela Junta de

e) Adquirir e afetar os meios materiais (maquinaria

Freguesia casuisticamente.

e equipamento) necessários à correta manutenção
dos espaços.

3. Os meios financeiros a transferir para a limpeza
pública, exceto o corte de herbáceas, são calculaCláusula 9.ª

dos com base no valor unitário por metro linear,

Ocorrências e emergências

multiplicado pela totalidade de metros lineares,

A Segunda Outorgante deve comunicar à Primeira

perfazendo o montante de 327.290,00 €, nos ter-

Outorgante, imediatamente, qualquer anomalia que

mos do mapa em anexo.

afete ou possa afetar de forma significativa o objeto
do presente acordo de execução.

4. Os meios financeiros a transferir para o corte de
herbáceas, são calculados com base no valor

Secção II

unitário por metro quadrado, multiplicado pela tota-

Limpeza pública e recolha de objetos

lidade de metros quadrados, com duas aplicações

volumosos fora de uso

anuais, perfazendo o montante de 22. 435,30 €, nos
termos do mapa em anexo.

Cláusula 10.ª
Assegurar a limpeza pública

5. Os meios financeiros a transferir para a recolha de

1. O exercício da presente competência envolve a

monos são calculados com base no valor unitário por

prática de todos os atos necessários a assegurar a

tonelada recolhida, multiplicado pela média do ano

limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumi-

de 2016, perfazendo o montante de 60.097,11 €,

douros, na área da freguesia, e compreende,

nos termos do mapa anexo.

nomeadamente:
a) A varredura manual e mista, assim como a

6. Os meios humanos afetos ao exercício destas

lavagem manual de vias e outros espaços públicos,

competências deverão estar devidamente fardados,

incluindo limpeza de valetas, sarjetas, sumidouros,

equipados e identificados.”

bermas, passeios e caminhos, devendo:
• Alguns arruamentos da área da freguesia deverão
ter varredura manual e mista pelo menos duas

Cláusula 11.ª
Sensibilização ambiental

vezes por dia;

As Outorgantes colaborarão na realização de cam-

• Os arruamentos em causa, antecipadamente já

panhas de sensibilização ambiental da população,

foram definidos em reunião de acompanhamento

nomeadamente na área da deposição dos resíduos

técnico das atividades da área limpeza pública;

urbanos e na limpeza pública das vias e outros

b) O corte de herbáceas de forma considerada mais

espaços públicos.
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Cláusula 12.ª
Equipamentos mecânicos

apoio à limpeza, será da responsabilidade da
segunda outorgante.

1. Para cumprimento do objeto do presente Acordo,
a Primeira Outorgante disponibilizará os meios

4. A Segunda Outorgante deverá assumir a repa-

mecânicos constantes do anexo IV, que entende

ração e a indemnização de todos os prejuízos, de

serem os necessários e suficientes, de acordo com

natureza humana ou material, decorrentes das ope-

a disponibilidade e conveniência do Município.

rações de limpeza das vias e espaços públicos, por
motivos imputáveis à Junta de Freguesia e que

2. A Segunda Outorgante obriga-se a cumprir com

resultem da própria natureza dos trabalhos, deven-

todas as instruções do Primeiro Outorgante, desti-

do a Junta de Freguesia efetuar a reparação neces-

nadas a garantir a melhor operacionalidade do

sária com urgência, se aplicável, ou assumir a

equipamento, designadamente a formação de pes-

responsabilidade civil por estes equipamentos.

soal, conhecimento do funcionamento, manutenção
diária (lavagens e verificações mecânicas) e

Cláusula 14.ª

cumprimento das periodicidades de manutenção

Recolha de objetos volumosos fora de uso
1. O exercício da presente competência envolve a

preventiva.

recolha dos objetos volumosos fora de uso, dos
Cláusula 12.ª-A

resíduos verdes provenientes da manutenção de

Instalações de apoio e limpeza

pequenos jardins particulares, bem como de resídu-

A Primeira Outorgante, cede a título precário e gra-

os de construção e demolição (RCD) até 1m3, que

tuito, à Segunda Outorgante o imóvel, propriedade

se encontrem depositados na via pública e noutros

desta, sito na Avenida General Humberto Delgado,

espaços públicos, designadamente os localizados

n.º 184, na freguesia Mina de Água, para apoio às

junto aos equipamentos de deposição de resíduos.

suas atividades de limpeza e higiene urbana levadas a cabo no âmbito das suas competência

2. Para cumprimento do objeto do presente Acordo,
a Primeira Outorgante disponibilizará, dentro do

Cláusula 13.ª

horário definido no Regulamento de Utilização do

Outro equipamento

Ecocentro de Carenque na Amadora, a sua utiliza-

1. A Primeira Outorgante facultará o uso de todos

ção para deposição dos resíduos transportados pela

os equipamentos e materiais de apoio à limpeza

Junta de Freguesia.

pública existentes em cada um dos postos de
limpeza que será objeto de inventário conjunto,

3. São cometidas à Segunda Outorgante, todos os

após a assinatura deste Acordo.

encargos inerentes à recolha e transporte dos resíduos referidos no n.º 1, da presente cláusula, para

2. Todos os equipamentos inventariados cujo uso é

o Ecocentro de Carenque na Amadora.

cedido, devem ter uma utilização criteriosa, prudente e responsável de acordo com os fins a que se

4. A Segunda Outorgante obriga-se a cumprir com

destinam, sendo da responsabilidade da segunda

todas as instruções da Primeira Outorgante, desti-

outorgante a sua manutenção e reparação, exceto

nadas a garantir a melhor operacionalidade do

os equipamentos definidos no n.º 1, que será da

Ecocentro de Carenque na Amadora, designada-

responsabilidade da segunda outorgante.

mente a deposição seletiva dos vários resíduos,
conforme definido no Regulamento de Utilização do

3. A aquisição de equipamentos e de materiais de

Ecocentro de Carenque na Amadora.
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Secção III

CAPÍTULO III

Disposições comuns

Acompanhamento, controlo e monitorização

Cláusula 15.ª

Cláusula 18.ª

Novos equipamentos, espaços verdes e

Relatório de execução física e financeira

espaços públicos

1. A Junta de Freguesia obriga-se a entregar, ao

1. A entrada em funcionamento ou a afetação ao

Município, um relatório de execução física e finan-

domínio público de novos equipamentos, espaços

ceira das verbas por este transferidas ao abrigo do

verdes e/ou outros espaços públicos, dentro das

presente acordo de execução.

áreas delegadas, serão integradas no âmbito do
presente Acordo, através da assinatura entre as

2. O relatório referido no número anterior é anual

partes.

reporta-se ao ano civil imediatamente anterior e
deve ser entregue até ao dia 31 de janeiro do ano

2.

O

encerramento

de

equipamentos

ou

a

seguinte ao que reporta.

diminuição e/ou anulação de espaços verdes ou
outros espaços públicos, objeto do presente Acordo,

3. O cumprimento do estipulado nos números ante-

implica a redução dos meios financeiros a serem

riores constitui condição indispensável para a reali-

transferidos, calculados de acordo com os critérios

zação das transferências financeiras a efetuar ao

estabelecidos.

abrigo do presente acordo de execução.
Cláusula 16.ª

Cláusula 19.ª

Transferências e atualizações

Acompanhamento e controlo

1. Para a execução do presente contrato de dele-

A execução do presente Acordo será ainda acom-

gação de competências, a Câmara Municipal

panhada, a todo o tempo e de forma contínua, pelo

apoiará financeiramente a Junta de Freguesia,

Município que, para o efeito, promoverá reuniões

dotando-a com as verbas necessárias ao desempe-

conjuntas e periódicas com a Junta de Freguesia, e

nho das competências delegadas, conforme consta

realizará visitas aos locais e equipamentos abrangi-

do anexo III.

dos pela delegação de competências.

2. Os recursos financeiros destinados ao cumpri-

CAPÍTULO IV

mento deste acordo de execução, são disponibiliza-

Modificação, resolução e cessação do contrato

dos pela Primeira Outorgante e transferidos para a
Segunda Outorgante mensalmente, até ao limite

Cláusula 20.ª
Modificação do contrato

anual.

1. O presente contrato pode ser modificado por
Cláusula 17.ª

acordo entre as partes outorgantes, sempre que as

Apoio técnico

circunstâncias em que as partes outorgantes fun-

Os serviços da Câmara Municipal prestarão às

daram a decisão de contratar a delegação de com-

Juntas de Freguesia o apoio técnico solicitado, na

petências objeto do presente contrato tiverem sofri-

medida da disponibilidade dos serviços, de modo a

do uma alteração anormal e imprevisível, desde que

assegurar o bom desempenho das competências

a exigência das obrigações por si assumidas afete

objeto do presente acordo.

gravemente os princípios da boa-fé e não esteja
coberta pelos riscos próprios do contrato.
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2. A modificação do contrato obedece a forma escrita.

regras quanto às notificações e comunicações entre
as Partes do contrato, estas deverão ser dirigidas,

Cláusula 21.ª
Suspensão do contrato
1. A execução das prestações que constituem o

através de correio eletrónico, com aviso de receção
e leitura para o respetivo endereço eletrónico identificado neste contrato.

objeto do presente contrato pode ser, total ou parcialmente, suspensa com os seguintes fundamen-

2. Qualquer alteração das informações de contacto

tos:

constantes do contrato deverá ser comunicada à

a) Impossibilidade temporária de cumprimento do

outra parte.

contrato, designadamente em virtude de mora de
um dos Outorgantes na disponibilização de meios

Cláusula 24.ª

ou bens necessários à sua execução;

Foro competente

b) Por razões de relevante interesse público devida-

Para a resolução de quaisquer litígios entre as

mente fundamentadas.

partes sobre a interpretação e execução deste contrato de delegação de competências será compe-

2. Quando a suspensão seja fundamentada nos ter-

tente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra,

mos da alínea b), do número anterior, os Outor-

com expressa renúncia a qualquer outro.

gantes devem demonstrar o preenchimento dos
requisitos previstos nas alíneas a) a e), do n.º 3, do

Cláusula 25.ª

artigo 115.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-

Entrada em vigor

bro.

1. O presente Acordo entra em vigor no dia 1 de
maio de 2014.
Cláusula 22.ª
Caducidade do contrato

2. O presente acordo revoga quaisquer outros cele-

1. O contrato caduca nos termos gerais, designada-

brados entre o Município da Amadora e a Freguesia

mente pelo decurso do respetivo período de vigên-

de Mina de Água em matéria de descentralização da

cia, extinguindo-se as relações contratuais exis-

limpeza pública das vias e de outros espaços públi-

tentes entre as partes, salvo o disposto no número

cos e da manutenção dos espaços verdes.

seguinte.
Cláusula 26.ª

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 Mina de
Água, 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

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 Mina de Água, a sua caducidade, salvo
se aquele órgão deliberativo autorizar a denúncia
deste acordo, no prazo de seis meses após a sua
instalação.
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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
_________________________
(Carla Tavares)
Pela Freguesia


Assinatura ilegível
(Joaquim Rocha)

ANEXO I
Espaços Verdes a descentralizar para a Junta
de Freguesia
da Mina
de
Água_2018




 
 
 
 



DŝŶĂĚĞŐƵĂͲdŽƚĂů&ŝŶĂů
/
ĚũĂĐĞŶƚĞăZƵĂ^ĂůŐƵĞŝƌŽDĂŝĂ
ǀ͘,ĞƌſŝƐĚĂǀŝĂĕĆŽ
ǀĞŶŝĚĂĚŽDŽǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐ&ŽƌĕĂƐƌŵĂĚĂƐ
ǀĞŶŝĚĂŽƵƚŽƌƌŵĂŶĚŽZŽŵĆŽ
ǀĞŶŝĚĂDĂƌƋƵġƐĚĞWŽŵďĂů
ǀĞŶŝĚĂDĂƌƋƵġƐĚĞWŽŵďĂů;ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞ
ƋƵĂƌƚĞŝƌĆŽͿ
ǀĞŶŝĚĂWĞĚƌŽůǀĂƌĞƐĂďƌĂů
ĂŶƚĞŝƌŽƐĚŽ>ĂƌŐŽDĂũŽƌ,ƵŵďĞƌƚŽƌƵǌ
ŝƌĐƵŝƚŽĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂŽďĂ
ƐĐĂĚŝŶŚĂƐĚĞ^͘WĞĚƌŽ
ƐƉĂĕŽƐũƚĂŽĚŝĨşĐŝŽ^ĞĚĞĚŽƐŽŵďĞŝƌŽ
sŽůƵŶƚĄƌŝŽƐ

ƐƚƌĂĚĂĚĂ^ĞƌƌĂĚĂDŝƌĂͲũƚŽĂŽWĂƌƋƵĞĚĂŽďĂ
ƐƚƌĂĚĂĚĂƐŐƵĂƐ>ŝǀƌĞƐ
sĂĚũĂĐĞŶƚĞƐăϭͬ:/:ŽƐĠĂƌĚŽƐŽWŝƌĞƐ
:ĂƌĚŝŵŶƚſŶŝŽDĂĐĞĚŽ
:ĂƌĚŝŵĞŶƚƌĂůͲĐĂŶƚĞŝƌŽƐĞŵǀŽůƚĂ
:ĂƌĚŝŵĞŶƚƌĂůĚĞ^͘ƌĄƐ
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ƌĞĂ;ŵϮͿ
ϮϮϮ͘ϲϳϬ͕Ϯϳ
ϭϮϵ͘Ϯϲϴ͕ϭϬ
ϰϰϴ͕ϭϭ
ϭϲϭ͕ϰϬ
ϳ͕ϱϮ
ϰϱϭ͕ϰϮ
ϭϭϲ͕ϵϲ

ƵƐƚŽĂŶƵĂů
ϯϯϰ͘ϰϬϭ͕ϭϯΦ
ϮϳϮ͘ϳϱϱ͕ϲϵΦ
ϵϰϱ͕ϱϭΦ
ϯϰϬ͕ϱϲΦ
ϭϱ͕ϴϳΦ
ϵϱϮ͕ϱϬΦ
Ϯϰϲ͕ϴϬΦ

ϭ͘ϬϮϮ͕ϴϴ
ϲϬ͕ϰϰ
Ϯ͘ϱϰϳ͕ϱϳ
ϯϱ͕ϭϰ

Ϯ͘ϭϱϴ͕ϮϳΦ
ϭϮϳ͕ϱϯΦ
ϱ͘ϯϳϱ͕ϯϴΦ
ϳϰ͕ϭϰΦ

ϲϭϯ͕Ϯϲ
ϳϵ͕Ϯϴ
ϯϴϬ͕ϯϮ
Ϯ͘ϱϱϴ͕ϰϬ
ϭ͘ϯϯϯ͕ϰϳ
ϰ͘ϬϬϯ͕ϴϱ


ϭ͘Ϯϵϯ͕ϵϳΦ
ϭϲϳ͕ϮϴΦ
ϴϬϮ͕ϰϳΦ
ϱ͘ϯϵϴ͕ϮϮΦ
Ϯ͘ϴϭϯ͕ϲϮΦ
ϴ͘ϰϰϴ͕ϭϯΦ
 





ϮϳϬ͕ϴϯ

ϴϱ͕ϵϬ

ϱϳϭ͕ϰϱΦ

ϭϴϭ͕ϮϱΦ








 








 



  

:ĂƌĚŝŵĚĂDŝŶĂ
:ĂƌĚŝŵĚŽWůĄƚĂŶŽ
:ĂƌĚŝŵƌ͘ŶƚſŶŝŽDĂĐĞĚŽ
:ĂƌĚŝŵĞŶƚƌĞǀZĞǀŽůƵĐĂŽĞĚĂ>ŝďĞƌĚĂĚĞ
WƌĂĕĂDĞƐƚƌĞ^ŝŵƁĞƐĚĞůŵĞŝĚĂ
WƌĂĐĞƚĂůĞǆĂŶĚƌĞKΖEĞŝůů
WƌĂĐĞƚĂŝĚĂĚĞĚĞ>ƵĂŶĚĂ
WƌĂĐĞƚĂŝĚĂĚĞĚĞDĂƉƵƚŽ
WƌĂĐĞƚĂĂŶŝĞů&ŝůŝƉĞ;ĂƐĂůĚĞ^ĆŽƌĄƐͿ
WƌĂĐĞƚĂĚŽ>ĂŐĂƌ


WƌĂĐĞƚĂĚŽdĂƌƌĂĨĂůĞƚƌĂƐĞŝƌĂƐĚŽĐĞŶƚƌŽWŝƚĞŝƌĂ

^ĂŶƚŽƐĞZƵĂŝůŝ
WƌĂĐĞƚĂŽƵƚŽƌąŵĂƌĂZĞŝƐ

WƌĂĐĞƚĂ&ĞƌŶĂŶĚŽEĂŵŽƌĂͬƚƌĂƐĞŝƌĂƐĚĂZ͘:ŽƐĠ
DĂƌŝĂWĞƌĞŝƌĂ
WƌĂĐĞƚĂ:ŽƐĠDĂŐƌŽ
WƌĂĐĞƚĂdĞŝǆĞŝƌĂĚĞWĂƐĐŽĂŝƐ
WƌĂĐĞƚĂdĞŝǆĞŝƌĂ'ŽŵĞƐ
WƌĂĐĞƚĂdŽŵĄƐZŝďĞŝƌŽ
WƌĂĐĞƚĂZŽŐĠƌŝŽWĂƵůŽ
ZƵĂϭϳĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ
ZƵĂϵĚĞďƌŝů
ZƵĂŶƚſŶŝŽ:ĂŶĞŝƌŽ
ZƵĂŽŵĂŶĚĂŶƚĞZĂŵŝƌŽŽƌƌĞŝĂ
ZƵĂŽŶƐĞůŚĞŝƌŽWĞƋƵŝƚŽ
ZƵĂĚĂKƌĚĞŵDŝůŝƚĂƌĚŽ,ŽƐƉŝƚĂů
ZƵĂĚĞŝůŝ
ZƵĂĚĞKůŝǀĞŶĕĂ
ZƵĂĚŽĂƐĂůƌĂŶĐŽ
ZƵĂĚŽƐŵŝŐŽƐĚĞĂƌĞŶƋƵĞ
ZƵĂƌ͘ǌĞƌĞĚŽWĞƌĚŝŐĆŽ;ũƚŽĂŽWdͿ

ZƵĂŽƵƚŽƌǌĞǀĞĚŽEĞǀĞƐĞŶƚƌĞŽƐŶǑƐϵϮĞϵϰ
ZƵĂƌ͘:ŽĂƋƵŝŵEĂŵŽƌĂĚŽ
ZƵĂŵşĚŝŽĚĂŽŶĐĞŝĕĆŽ&ĞƌŶĂŶĚĞƐ
ZƵĂŶŐ͘>ƷĐŝŽĚĞǌĞǀĞĚŽ
ZƵĂ&ŽŶƚĞĚŽƐWĂƐƐĂƌŝŶŚŽƐ
ZƵĂ&ƌĂŶĐŝƐĐŽƵŐĂůŚŽ
ZƵĂ/ƌĞŶĞ/ƐŝĚƌŽ
ZƵĂDĂƌŝĂ/ƌĞŶĞ>ŽƉĞƐǌĞǀĞĚŽ
ZƵĂKůŝǀĞŝƌĂDĂƌƚŝŶƐ
ZƵĂ^ĂůŐƵĞŝƌŽDĂŝĂ
ZƵĂ^ĞďĂƐƚŝĆŽĚĂ'ĂŵĂ
ZƵĂdĞŝǆĞŝƌĂĚĞWĂƐĐŽĂŝƐ
ZƵĂsĂƐĐŽĚĞ>ŝŵĂŽƵƚŽ
dĂůƵĚĞĚĂϮнϯĂƌĚŽƐŽ>ŽƉĞƐ
dĂůƵĚĞĚĂZƵĂĚŽƐ>şƌŝŽƐ

dĂůƵĚĞĚŽƌƵǌĂŵĞŶƚĞĚĂZ͘WŝƚĞŝƌĂ^ĂŶƚŽƐĞƐƚƌ͘
^ĞƌƌĂĚĂDŝƌĂ
dƌĂƐĞŝƌĂƐĚĂǀĞŶŝĚĂƌ͘ƌŵĂŶĚŽZŽŵĆŽ

dƌĂƐĞŝƌĂƐĚĂZ͘ƌĂŶƋƵŝŶŚŽĚĂ&ŽŶƐĞĐĂĐŽŵĂZ͘
^ĞďĂƐƚŝĆŽĚĂ'ĂŵĂ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂǀ͘hůƚƌĂŵĂƌ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽDŽŝŶŚŽĚŽ'ƵŝǌŽ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽDŽŝŶŚŽƐĚĂ&ƵŶĐŚĞŝƌĂ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽWŝŵĞŶƚĂĞZĞŶĚĞŝƌŽ;ĂƐƵůĚŽ
ŵĞƌĐĂĚŽͿ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽ^ĞƌƌĂĚĂƐƌĂŶĐĂƐ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽsŝůĂŚĆ
ŽŶĂƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐĂŽW/ĚĞĂƌĞŶƋƵĞ





ZƵĂƌ͘ǌĞƌĞĚŽWĞƌĚŝŐĆŽͬWƌĂĐĞƚĂŵĠůŝĂZĞǇ
ŽůĂĕŽ
ZƵĂŽƵƚŽƌǌĞǀĞĚŽEĞǀĞƐ

O Presidente da Junta de Freguesia Mina de Água


 
 



 



















sĚŽƋƵĂƌƚĞŝƌĆŽĞŶƚƌĞĂZ͘ƌ͘&ĞƌŶĂŶĚŽWŝƚĞŝƌĂ
^ĂŶƚŽƐĞZ͘^ĂůŐƵĞŝƌŽDĂŝĂ
sĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐă/ŐƌĞũĂĚĞ^͘ƌĄƐ
ĂŶƚĞŝƌŽƐĚŽƐ^/D^ͲZƵĂ&ŽŶƚĞĚŽƐWĂƐƐĂƌŝŶŚŽƐ
ĂŶƚĞŝƌŽƐWĂǀŝůŚĆŽĂƌĚŽƐŽ>ŽƉĞƐ
ŽŶĂŽŵĞƌĐŝĂůĚĞ^͘ƌĄƐ
ĂŶƚĞŝƌŽǀ͘ŽŵďĂƚĞŶƚĞƐĚĂ'ƌĂŶĚĞ'ƵĞƌƌĂ
ĂŶƚĞŝƌŽƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞDKZD

 













 


͕ 
ϭ͘ϰϱϰ͕ϴϴ
Ϯ͘ϬϮϵ͕ϵϴ
ϭ͘ϴϳϰ͕ϯϬ
ϭ͘ϵϯϵ͕ϱϰ
ϭϴϴ͕ϲϴ
ϱϯϵ͕ϯϮ
ϵϮϲ͕ϬϮ
ϰϴϯ͕ϯϮ
ϭ͘ϱϬϲ͕ϰϮ
ϭ͘ϬϬϯ͕ϰϮ






͕  
ϯ͘Ϭϲϵ͕ϴϭΦ
ϰ͘Ϯϴϯ͕ϮϲΦ
ϯ͘ϵϱϰ͕ϳϴΦ
ϰ͘ϬϵϮ͕ϰϯΦ
ϯϵϴ͕ϭϯΦ
ϭ͘ϭϯϳ͕ϵϳΦ
ϭ͘ϵϱϯ͕ϵϭΦ
ϭ͘Ϭϭϵ͕ϴϭΦ
ϯ͘ϭϳϴ͕ϱϰΦ
Ϯ͘ϭϭϳ͕ϮϭΦ

ϰϬϵ͕ϵϲ

ϴϲϱ͕ϬϮΦ

ϭ͘Ϭϲϳ͕ϳϯ

Ϯ͘ϮϱϮ͕ϵϭΦ

Ϯϯϯ͕Ϭϱ
ϴϱϳ͕ϰϰ
ϯϴϭ͕ϵϵ
ϯϴϱ͕ϱϯ
Ϯϯϭ͕ϱϮ
ϭ͘ϬϮϯ͕ϲϭ
ϰϳϮ͕ϵϭ
ϭ͘ϬϵϮ͕ϳϮ
ϯϬϮ͕ϳϵ
ϭϱϯ͕ϲϬ
ϭ͘ϮϬϱ͕ϵϴ
ϭ͘ϳϵϯ͕ϰϲ
ϴϭ͕ϴϵ
ϭϰϰ͕ϲϴ
ϮϱϬ͕ϭϭ
ϯϴϰ͕ϱϮ

ϰϵϭ͕ϳϰΦ
ϭ͘ϴϬϵ͕ϮϬΦ
ϴϬϲ͕ϬϭΦ
ϴϭϯ͕ϰϳΦ
ϰϴϴ͕ϱϭΦ
Ϯ͘ϭϱϵ͕ϴϮΦ
ϵϵϳ͕ϴϰΦ
Ϯ͘ϯϬϱ͕ϲϰΦ
ϲϯϴ͕ϴϵΦ
ϯϮϰ͕ϬϵΦ
Ϯ͘ϱϰϰ͕ϲϯΦ
ϯ͘ϳϴϰ͕ϭϵΦ
ϭϳϮ͕ϳϴΦ
ϯϬϱ͕ϮϳΦ
ϱϮϳ͕ϳϰΦ
ϴϭϭ͕ϯϰΦ

ϮϬϮ͕ϯϲ
ϮϬ͕ϰϯ

ϰϮϲ͕ϵϴΦ
ϰϯ͕ϭϭΦ

ϯ͘ϮϰϮ͕Ϯϰ

ϭϴϳ͕Ϯϲ
ϯϲϱ͕ϵϵ
ϭϰϳ͕Ϯϴ
ϰϭϰ͕ϭϵ
ϭϭϳ͕ϵϱ
Ϯ͘ϭϳϱ͕ϳϳ
ϭ͘ϲϴϬ͕ϯϳ
ϲϯϳ͕ϲϱ
ϴϴϬ͕ϳϭ
ϳϳϴ͕ϵϲ
ϰϭϳ͕ϭϰ
ϳϯ͕Ϭϴ
ϮϲϬ͕ϱϯ
ϭ͘ϰϲϭ͕Ϯϴ
ϱϲϯ͕ϬϬ

ϲ͘ϴϰϭ͕ϭϯΦ

ϯϵϱ͕ϭϮΦ
ϳϳϮ͕ϮϯΦ
ϯϭϬ͕ϳϳΦ
ϴϳϯ͕ϵϱΦ
Ϯϰϴ͕ϴϴΦ
ϰ͘ϱϵϬ͕ϴϵΦ
ϯ͘ϱϰϱ͕ϱϵΦ
ϭ͘ϯϰϱ͕ϰϱΦ
ϭ͘ϴϱϴ͕ϯϭΦ
ϭ͘ϲϰϯ͕ϲϭΦ
ϴϴϬ͕ϭϳΦ
ϭϱϰ͕ϮϭΦ
ϱϰϵ͕ϳϯΦ
ϯ͘Ϭϴϯ͕ϯϭΦ
ϭ͘ϭϴϳ͕ϵϰΦ

ϭϯϲ͕ϲϴ

Ϯϴϴ͕ϯϵΦ

Ϯ͘ϯϰϵ͕ϯϮ

ϰ͘ϵϱϳ͕ϬϲΦ

ϯ͘ϬϵϮ͕ϲϳ

ϲ͘ϱϮϱ͕ϱϰΦ

ϭ͘ϱϳϮ͕ϰϮ
ϰ͘ϱϯϲ͕Ϭϯ
ϱ͘ϭϲϳ͕ϯϱ

ϯ͘ϯϭϳ͕ϴϬΦ
ϵ͘ϱϳϭ͕ϬϯΦ
ϭϬ͘ϵϬϯ͕ϭϮΦ

ϯ͘ϵϮϴ͕ϭϰ

ϴ͘Ϯϴϴ͕ϯϳΦ

ϯ͘Ϯϱϴ͕ϯϲ
ϴ͘ϯϱϮ͕ϵϮ
Ϯϱϳ͕Ϭϵ

ϲ͘ϴϳϱ͕ϭϰΦ
ϭϳ͘ϲϮϰ͕ϲϲΦ
ϱϰϮ͕ϰϱΦ

Ϯ͘ϳϬϮ͕ϱϵ

ϱ͘ϳϬϮ͕ϰϱΦ

ϰϮ͕ϲϬ
ϵϱ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϭϵ͕ϲϴ
ϮϯϬ͕ϬϬ
ϲϱ͕ϬϬ
ϱϯϲ͕ϭϭ


ϴϵ͕ϴϵΦ
ϮϬϬ͕ϰϱΦ
ϱ͘ϭϬϱ͕ϱϮΦ
ϰϴϱ͕ϯϬΦ
ϭϯϳ͕ϭϱΦ
ϭ͘ϭϯϭ͕ϭϵΦ
 





  
 
 












 
 







 



 

 








   



 

  






 









   


  



 
  

 
 
 






  

 
 





ϭĂƐĂůĚĂDŝƌĂ
ϭͬ:/ƌĞĐŚĞƉƌşŐŝŽ'ŽŵĞƐ
ϭͬ:/ZŝĐĂƌĚŽůďĞƌƚǇ
ϭͬ:/ƌƚƵƌDĂƌƚŝŶŚŽ^ŝŵƁĞƐ
ϭͬ:/DŽŝŶŚŽƐĚĂ&ƵŶĐŚĞŝƌĂ
:/ĞƌƌĂĚŽĚĂŝĐĂ
:/^ĆŽƌĄƐ
ϭͬ:/DĂŶƵĞů,ĞůĞŶŽ
ǀ&ĞƌŶĂŶĚŽWŝƚĞŝƌĂ^ĂŶƚŽƐͬƐƚƌĂĚĂ^ĞƌƌĂDŝƌĂ
;ZŽƚƵŶĚĂͿ




ϰϱϴ͕Ϯϭ
ϭϯϳ͕ϵϬ
ϱϴϯ͕ϳϵ
Ϯ͘ϯϬϮ͕ϰϭ
ϭ͘Ϯϲϵ͕Ϯϳ
ϲϵϯ͕ϲϬ
ϯϰϲ͕ϳϮ
ϳϮϮ͕ϰϬ






 
ϵϲϲ͕ϴϮΦ
ϮϵϬ͕ϵϳΦ
ϭ͘Ϯϯϭ͕ϴϬΦ
ϰ͘ϴϱϴ͕ϬϵΦ
Ϯ͘ϲϳϴ͕ϭϲΦ
ϭ͘ϰϲϯ͕ϱϬΦ
ϳϯϭ͕ϱϴΦ
ϭ͘ϱϮϰ͕ϮϲΦ

ϳϮϭ͕ϭϯ

ϭ͘ϱϮϭ͕ϱϵΦ

ϭϯϯ͕Ϭϳ
ϭϱϯ͕ϲϯ
ϭ͘Ϯϳϰ͕Ϭϱ

ϮϴϬ͕ϳϴΦ
ϯϮϰ͕ϭϱΦ
Ϯ͘ϲϴϴ͕ϮϱΦ

ϴϴϯ͕Ϭϴ
ϳϴ͕ϳϬ
Ϯ͘ϯϴϰ͕ϰϯ

ϭ͘ϴϲϯ͕ϮϵΦ
ϭϲϲ͕ϬϳΦ
ϱ͘Ϭϯϭ͕ϭϰΦ

Ϯ͘ϯϵϬ͕ϵϴ
ϰϴ͕ϴϲ

ϱ͘Ϭϰϰ͕ϵϴΦ
ϭϬϯ͕ϬϵΦ

ϭϵϲ͕ϲϱ
ϵϳϬ͕ϬϮ

ϰϭϰ͕ϵϯΦ
Ϯ͘Ϭϰϲ͕ϳϰΦ

Ϯϳϵ͕ϱϳ
ϯϬϴ͕ϲϮ
ϭ͘Ϭϲϴ͕Ϯϴ
ϴϵ͕Ϯϯ
ϭ͘ϰϵϱ͕ϵϮ
ϭ͘ϴϳϯ͕ϲϵ
ϴϭ͕ϵϳ
ϵϭϬ͕ϲϭ
ϱϱϴ͕ϳϮ
ϯ͘ϮϴϬ͕ϳϭ
ϲϱϬ͕ϰϯ
Ϯϱ͕Ϯϳ

ϱϴϵ͕ϵϬΦ
ϲϱϭ͕ϭϵΦ
Ϯ͘Ϯϱϰ͕ϬϴΦ
ϭϴϴ͕ϮϴΦ
ϯ͘ϭϱϲ͕ϯϵΦ
ϯ͘ϵϱϯ͕ϰϵΦ
ϭϳϮ͕ϵϲΦ
ϭ͘ϵϮϭ͕ϯϵΦ
ϭ͘ϭϳϴ͕ϴϵΦ
ϲ͘ϵϮϮ͕ϯϬΦ
ϭ͘ϯϳϮ͕ϰϭΦ
ϱϯ͕ϯϯΦ

ϯϴϴ͕ϱϲ
Ϯϱϲ͕ϳϲ
ϵϰϱ͕Ϯϯ
ϴϵϲ͕ϴϰ
ϱ͘ϱϴϳ͕ϲϵ
ϰϵϵ͕ϯϲ
Ϯ͘ϵϵϬ͕Ϯϰ
Ϯ͘ϯϲϳ͕ϭϰ
ϵϯ͘ϰϬϮ͕ϭϳ
ϯϯ͘ϯϲϵ͕ϵϰ
ϱϮϰ͕ϲϯ
ϴ͘ϰϳϳ͕ϲϯ
ϯϲ͘ϵϱϯ͕ϲϴ
ϭϮϰ͕Ϭϯ
ϯ͘ϱϯϱ͕Ϭϳ
ϭϬ͘ϰϭϳ͕ϭϵ

ϴϭϵ͕ϴϲΦ
ϱϰϭ͕ϳϲΦ
ϭ͘ϵϵϰ͕ϰϰΦ
ϭ͘ϴϵϮ͕ϯϯΦ
ϭϭ͘ϳϵϬ͕ϬϰΦ
ϭ͘Ϭϱϯ͕ϲϲΦ
ϲ͘ϯϬϵ͕ϰϬΦ
ϰ͘ϵϵϰ͕ϲϳΦ
ϲϭ͘ϲϰϱ͕ϰϰΦ
ϮϮ͘ϬϮϰ͕ϭϲΦ
ϯϰϲ͕ϮϲΦ
ϱ͘ϱϵϱ͕ϮϰΦ
Ϯϰ͘ϯϴϵ͕ϰϯΦ
ϴϭ͕ϴϲΦ
Ϯ͘ϯϯϯ͕ϭϰΦ
ϲ͘ϴϳϱ͕ϯϱΦ

ϵϱ͕ϬϬ

ZŽƚƵŶĚĂ'ĞŶĞƌĂů,ƵŵďĞƌƚŽĞůŐĂĚŽͬWĞĚƌŽůǀĂƌĞƐ
ĂďƌĂů
ǀĞŶŝĚĂ>ƵşƐĚĞ^Ą
ǀĞŶŝĚĂWĞĚƌŽůǀĂƌĞƐĂďƌĂů;ZŽƚƵŶĚĂsŝůĂŚĆͿ
ǀĞŶŝĚĂWƌŽĨĞƐƐŽƌŽƵƚŽƌ,ĞŶƌŝƋƵĞĚĞ
ĂƌƌŽƐ;ƐĞƉĂƌĂĚŽƌ^͘ƌĂŶĐĂƐͿ

ƐƚƌĂĚĂĚĞ^ĂŶƚŽůſŝ;ƌŽƚƵŶĚĂ͕ůĂĚŽƐƵůD͘'ƵŝǌŽͿ
WƌĂĕĂDĂƌŝĂŶĂZĞǇDŽŶƚĞŝƌŽ;ZŽƚ͘^͘ƌĂŶĐĂƐͿ

WƌĂĕĂWĂĚƌĞ>ƷĐŝŽĚŽZĞŐŽDĂƌĕĂů;ZŽƚϮ^͘ƌĂŶĐĂƐͿ
ZŽƚƵŶĚĂϮϱďƌŝů͕ǀ'͘,ƵŵďĞƌƚŽĞůŐĂĚŽ

ZŽƚƵŶĚĂǀŵĄůŝĂZŽĚƌŝŐƵĞƐ;ůƚŽĚĂDŝƌĂ͕ůĂĚŽ
EŽƌĚĞƐƚĞͿ
ZŽƚƵŶĚĂǀWĂůŵĞŝƌĂƐ
ZŽƚƵŶĚĂƐƚƌĂĚĂ^ĞƌƌĂĚĂDŝƌĂ;ũƚŽĞŶƚƌĂĚĂ
ƐƚĂůĞŝƌŽDͿ

ZŽƚƵŶĚĂĚĂ^ĂŶƚĂ&ŝůŽŵĞŶĂ
ZŽƚƵŶĚĂƐƚ^ĞƌƌĂĚĂDŝƌĂ;&ůŽƌŝŶĚŽͿ
ZƵĂĚĂĂƐƚĞůŚĂŶĂĐŽŵĂZƵĂ:ŽƐĠƵŐƵƐƚŽŽƐƚĂ
^ĞƉĂƌĂĚŽƌĞŶƚƌĂůǀWĂůŵĞŝƌĂƐ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽDŽŝŶŚŽƐĚĂ&ƵŶĐŚĞŝƌĂ
ǀĞŶŝĚĂ>ƵĐĂƐWŝƌĞƐ
ƐƚƌĂĚĂĚĂƐŐƵĂƐ>ŝǀƌĞƐ;ĂƌĞŶƋƵĞͿ
shƌď^ĞƌƌĂĚĂDŝƌĂ
:ĂƌĚŝŵƐƵďͲĞƐƚĂĕĆŽW;^ĆŽƌĄƐͿ
WĂƌƋƵĞ/ŶĨĂŶƚŝůDĂĚĂůĞŶĂWĞƌĚŝŐĆŽ
WƌĂĕĂ:ĂŝŵĞDĂĐĞĚŽ;ůƚŽĚĂDŝƌĂͿ

ZƵĂ&ĞƌŶĂŶĚŽǌĞǀĞĚŽ;hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽůƚŽĚĂDŝƌĂͿ
ZƵĂ:ĂĐŝŶƚŽ&ĞƌƌĞŝƌĂ;ůƚŽĚĂDŝƌĂͿ
^ĞƉĂƌĂĚŽƌĞŶƚƌĂůǀŵĄůŝĂZŽĚƌŝŐƵĞƐ
^ĞƉĂƌĂĚŽƌĞŶƚƌĂůǀ>ƵĐĂƐWŝƌĞƐ
dĂůƵĚĞĚĂZƵĂŽƵƚŽƌDĂŶƵĞůĚĞƌƌŝĂŐĂ
dĂůƵĚĞũƚŽϮ͕ϯDŝŐƵĞůdŽƌŐĂ
hƌďůƚŽĚĂDŝƌĂͲsĚĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽDŽŝŶŚŽƐĚĂ&ƵŶĐŚĞŝƌĂ
//
WĂƌƋƵĞĚŽDŽŝŶŚŽĚŽ'ƵŝǌŽ
ZƵĂĚĂKƌĚĞŵDŝůŝƚĂƌĚŽ,ŽƐƉŝƚĂů
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽDŽŝŶŚŽĚŽ'ƵŝǌŽ
WĂƌƋƵĞĚŽsĞŶƚŽͬ^ĞƌƌĂĚĂƐƌĂŶĐĂƐ
WƌĂĐĞƚĂƐƐŝƐWĂĐŚĞĐŽ
dĂůƵĚĞũƚŽhƌď͘^ĞƌƌĂĚĂDŝƌĂ
hƌďĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂŽďĂ


 DŝŶĂĚĞŐƵĂ



/
//




Z^/E>h/Z͗
d/WK>K'//

d/WK>K'///
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ƌĞĂ;ŵϮͿ
ϮϮϮ͘ϲϳϬ͕Ϯϳ
ϭϮϵ͘Ϯϲϴ͕ϭϬ
ϵϯ͘ϰϬϮ͕ϭϳ


dŝƉŽůŽŐŝĂ/
dŝƉŽůŽŐŝĂ//



ϭϮϵ͘Ϯϲϴ͕ϭϬ
ϵϯ͘ϰϬϮ͕ϭϳ

ƵƐƚŽĂŶƵĂů
ϯϯϰ͘ϰϬϭ͕ϭϯΦ
ϮϳϮ͘ϳϱϱ͕ϲϵΦ
ϲϭ͘ϲϰϱ͕ϰϰΦ

ƵƐƚŽĂŶƵĂůͬŵϮ
Ϯ͕ϭϭ
Ϭ͕ϲϲ


dŽƚĂůĚĂƐŶŽǀĂƐĄƌĞĂƐĂ
ŝŶĐůƵŝƌĞŵϮϬϭϴ;ŵϮͿ

dŽƚĂůĚĂƐŶŽǀĂƐĄƌĞĂƐĂ
ŝŶĐůƵŝƌĞŵϮϬϭϴ;ŵϮͿ

Anexo II
Manutenção de espaços verdes
Condições técnicas para a manutenção dos
espaços verdes
I – Manutenção de zonas ajardinadas (jardins
e outros espaços verdes, incluindo os inseridos 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
ultrapasse 8 cm de altura.
2. Escarificação/arejamento dos relvados, sempre
que necessário.
3. Rega dos ajardinados, com a periodicidade
necessária à boa conservação das plantas.
4. Conservação dos 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.
5. Realização de plantações (árvores, arbustos e
herbáceas) e sementeiras para substituição de
plantas mortas, vandalizadas ou simplesmente
desaparecidas.
6. Realização do 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.
7. Controlo dos tempos de rega e alteração/adequação dos mesmos, às exigências das plantas.
8. Monda de infestantes em relvados e herbáceas.
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
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17. Manutenção/preservação de todas as árvores e
arbustos que se localizem no interior dos prados.
 

Anexo III

Transferências financeiras





>/DWWj>/





&&ƌĞŐƵĞƐŝĂ








DŝŶĂĚĞ
ϭϲ͘ϵϲϳ͘ϵϱϬ

ŐƵĂ

 
ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&









DŝŶĂĚĞ

ŐƵĂ







&ƌĞŐƵĞƐŝĂ


&




 

ϯϮϳ͘ϮϵϬ͕ϬϬΦ













 







 



DŝŶĂĚĞ
ŐƵĂ
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ƵŶ͗͘ĞƵƌŽ





Ϭ͕ϬϯϬΦ;ͬ/sͿ













 










&ƌĞŐƵĞƐŝĂ

ƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂ
ƌĞĐŽůŚĂ



YƵĂŶƚŝĚĂĚĞŵŽŶŽƐ
ƌĞĐŽůŚŝĚŽƐϮϬϭϲ;dŽŶͿ

Ϯϰй






&ƌĞŐƵĞƐŝĂ



DŝŶĂĚĞ
ŐƵĂ
/



ƌĞĂ;ŵϮͿ



ϮϮϮ͘ϲϳϬ͕Ϯϴ

ƵŶ͗͘ĞƵƌŽ

ϭϮϵ͘Ϯϲϴ͕ϭ

//



ƵƐƚŽͬŵϮ
dŝƉŽůŽŐŝĂ/

ƵƐƚŽͬŵϮ
dŝƉŽůŽŐŝĂ//
ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&



Ϯ͕ϭϭΦ
Ϭ͕ϲϲΦ





//




ϵϯ͘ϰϬϮ͕ϭϴ

ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&

DŝŶĂĚĞ
ŐƵĂ
/

ϲϬ͘Ϭϵϳ͕ϭϭΦ



ϮϳϮ͘ϳϱϱ͕ϲϵΦ



ϯϯϰ͘ϰϬϭ͕ϭϯ



ϲϭ͘ϲϰϱ͕ϰϰΦ



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


Freguesia da Mina de Água
Av. Alberto Henrique Lourenço
Av. Luis de Sá
Av. Laura Ayres
Av. Pedro Alvares Cabral
A
Av.
Dr. Fernando Piteira Santos
Av. José Torres
Estrada da Central
Rua Dr. Prof. Afonso Barros
Av. das Palmeiras
Estrada da Serra da Mira
Estrada de Santo Eloy
Rua Fernando Maia
Estrada das Águas Livres
Praça do Conselho da Europa

ƵŶ͗͘ĞƵƌŽ







ϭϴ͘ϮϰϬ͕ϬϬΦ;^ͬ/sͿ
 
ϮϮ͘ϰϯϱ͕ϯϬΦ;ͬ/sͿ







ƵƐƚŽͬŵϮ

ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&




ƌĞĂĂĂƉůŝĐĂƌ;ŵϮͿ



 

Ϭ͕ϬϭϵΦ





DŝŶĂĚĞ
ϯϬϰ͘ϬϬϬ͕ϳǆϮ
ŐƵĂ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ


ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&   















h^dK^W>/K,Z//





ƵƐƚŽͬŵů



ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&
 



ƵŶ͗͘ĞƵƌŽ
ƵŶ͗͘ĞƵƌŽ





EǑŵĞƚƌŽƐůŝŶĞĂƌĞƐ
Ě


ĚĞǀŝĂ









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







ƚŽƚĂů



  


ZK>,DKEK^ͬDKE^dZK^



14. Separação dos resíduos verdes provenientes
das podas e dos cortes de vegetação e transportá-los para o Ecocentro de Carenque.





DEhdEKKE^sZ^

13. Desinfeção dos bebedouros com produto desinfetante adequado, pelo menos uma vez por mês.

ƵŶ͗͘ĞƵƌŽ



 
 

DŝŶĂĚĞ
ŐƵĂ

12. Aplicação de herbicidas nos pavimentos e valetas que se situem no interior dos ajardinados, sempre que tal se justifique.

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.





ϰϯϲ͕ϭϱ
 DŝŶĂĚĞ
ŐƵĂ
ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ:&



11. Varredura dos caminhos e lavar pavimentos,
sempre que se justifique.
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10. Despejo das papeleiras existentes nos jardins e
espaços ajardinados.







Outono e na Primavera.









 








 





II. Meios mecânicos cuja cedência de uso se
encontra a cargo do Município
Freguesia

Meio mecânico

Mina de Água

2 varredoras de média
capacidade
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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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