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JUNTA DE FREGUESIA DE
ÁGUAS LIVRES

aditamento do Acordo de Execução enunciado no

Deliberação aprovada por unanimidade, na Reunião

Municipal da Atalaia, nos termos constante do

1.º considerando, acrescentando ao mesmo uma
zona verde com a área de 36,91 m2 (trinta e seis

metros e noventa e um decímetros quadrados),

Ordinária de Câmara, de 04 de fevereiro de 2015,
sob a:

situado no equipamento designado por Creche
Anexo I;

5. Compete à Câmara Municipal submeter à

PROPOSTA N.º 46/2015

Assembleia Municipal para autorizar a celebração do

aditamento (n.º 1) ao Acordo de Execução celebrado

Considerando que:

1. Por deliberação de câmara de 14 de abril de
2014, através da Proposta n.º 150/2014, foi

entre o Município da Amadora e a Junta de Freguesia
de Águas Livres, nos termos da minuta anexa;

aprovada a minuta do Acordo de Execução, celebra-

6. Relativamente ao presente assunto foi emitida

Amadora e a Junta de Freguesia de Águas Livres,

DOM/DAIPEV, datada de 26/01/2015), a qual faz

do a 01 de maio de 2014, entre o Município da
através do qual se estabeleceu as condições de
exercício

das

competências

de

gestão

e

informação pelos serviços (Inf. n.º 30/15, do
parte integrante da presente proposta;

manutenção, designadamente, dos espaços verdes,

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere:

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

Execução celebrado e relativo à Delegação de

previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo 132.ª da

2. O Município da Amadora tem uma prática de
delegação de competências, com resultados positivos na garantia dos interesses das populações;

3. Emerge da Cláusula 15.ª do aludido acordo que

1. Aprovar o aditamento (n.º 1) ao Acordo de
Competências na Junta de Freguesia de Água Livres
no tocante à gestão e manutenção, designada-

mente, dos espaços verdes, conforme documentos

em anexo e que fazem parte integrante da presente
proposta.

“a entrada em funcionamento a afetação do

2. Submeter, ao abrigo da alínea m), do n.º 1 do

das áreas delegadas serão integradas no âmbito do

artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

domínio público de novos…espaços verdes…dentro

presente acordo…”, nesta senda, igualmente os

espaços verdes, ainda que preexistentes, e que não
tenham sido considerados no aludido instrumento
jurídico, devem ser objeto de acordo de execução;

4. Atento o enunciado no considerando anterior,

existem espaços verdes que estão em condições de
serem incluídos na referida delegação de com-

petências, que e para o efeito, importa proceder ao
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artigo 33.º, para os efeitos da alínea k) do n.º 1 do
a presente deliberação à Assembleia Municipal para

efeitos de autorização da celebração do aditamento
ao referido Acordo de Execução.

Amadora, 30 de janeiro de 2015
A Presidente

Assinatura ilegível
(Carla Tavares)
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ADITAMENTO N.º 1

ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA
AMADORA
EA

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 insta-

lado 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

M U N I C I PA L
f) Atividade de guarda-noturno;

g) Realização de acampamentos ocasionais;

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

go 132.º).

A delegação legal não opera, todavia, automatica-

mente. A sua concretização está dependente da cele-

bração de acordos de execução, que prevejam “os
recursos

humanos,

patrimoniais

e

financeiros

necessários e suficientes ao exercício de todas ou algu-

mas das competências previstas” no artigo 132.º (n.º 1
do artigo 133.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013).

Para cumprimento de tal desiderato, o Município da

Amadora celebrou com a Freguesia de Águas Livres um
acordo de execução que entrou em vigor em 1 de maio
de 2014, nos termos do qual delegou na mesma a
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

(Cláusula 5.ª). Nos termos do mesmo acordo (Cláusula

15.ª) “a entrada em funcionamento a afetação do
domínio público de novos… espaços verdes… dentro das
áreas delegadas, serão integrados no âmbito do pre-

sente acordo…”. Da mesma forma se deverá proceder
quando se trate de espaços verdes os quais, ainda que
preexistentes, não tenham sido ainda objeto de acordo

estabelecimentos de educação pré-escolar e do

de execução.

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes

momento em condições de serem incluídos no objeto da

primeiro ciclo do ensino básico;

dos estabelecimentos referidos na alínea anterior”.

Consideram-se ainda delegadas nas juntas de freguesia, “quando previstas em lei, as competências de con-

trolo prévio, realização de vistorias e fiscalização das
câmaras municipais nos seguintes domínios:

Nesta medida, e tendo em conta que estão neste
delegação de competências outros espaços verdes, ce-

lebram as partes entre si, nos termos que a seguir se
indicam, o presente aditamento ao acordo de execução
supra referido.

a) Utilização e ocupação da via pública;

Assim, e considerando:

c) Atividade de exploração de máquinas de diversão;

cial o determinado nos seus artigos 16.º/n.º 1, alíneas

e) Realização de espetáculos desportivos e divertimen-

a 136.º;

ar livre, sem prejuízo do disposto na alínea c) do n.º 3

2. Que a delegação de competências deve ser acom-

b) Afixação de publicidade de natureza comercial;
d) Recintos improvisados;

tos na via pública, jardins e outros lugares públicos ao
do artigo 16.º;

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

i) e j), 33.º/n.º 1, alíneas l) e m), 116.º a 123.º e 131.º

panhada da transferência dos meios necessários ao seu
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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 fregue-

sia, 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
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tada pelo Presidente da Junta de Freguesia Jaime

Pereira 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;
CLAUSULADO:
Cláusula 1.ª

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013];

Às zonas verdes cuja gestão e manutenção foi delega-

4. Que entre o Município da Amadora e a Freguesia de

Lei nº 75/2013, na Freguesia de Águas Livres e a que

Águas Livres foi celebrado em abril de 2014 um acordo
de execução que versa, designadamente, sobre a com-

da, nos termos da alínea a) do artigo 132º, Anexo I, da
se refere o Anexo I do referido contrato, é acrescentada

uma zona verde com a área de 36,91m2 (trinta e seis

petência prevista na alínea a) [Gerir e assegurar a

metros e noventa e um decímetros quadrados), situada

I, da Lei nº 75/2013;

Municipal da Atalaia.

manutenção de espaços verdes] do artigo 132.º, Anexo

5. Que as partes abaixo identificadas pretendem
aduzir ao objeto de delegação novos espaços verdes,
celebram entre si o presente aditamento ao acordo de
execução acima mencionado, o qual foi autorizado pelas

respetivas Assembleia Municipal e Assembleia de

Freguesia, nas suas reuniões de 26/02/2015 e de
28/04/2015.
PARTES:

Município da Amadora, NIPC 505456010, com sede

na Avenida Movimento das Forças Armadas, n.º 1,
2700-595 Amadora, com o endereço eletrónico
geral@cm-amadora.pt, representada pela Presidente

da Câmara Municipal, 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

no equipamento municipal designado por Creche
Cláusula 2.ª

O Anexo I ao presente aditamento contem todas as
zonas verdes objeto da delegação de competências,
designadamente a referida na Cláusula 1.ª e substitui o
Anexo I ao acordo de execução supra mencionado.
Cláusula 3.ª

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

O presente é feito em duplicado, ficando um exemplar
para cada uma das partes.

Amadora, 01 de maio de 2015.
Pelo Município da Amadora
A Presidente da Câmara
Assinatura ilegível
(Carla Tavares)

Pela Freguesia de Águas Livres

Freguesia de Águas Livres, NIPC 510832709, com sede

O Presidente da Junta de Águas Livres

endereço eletrónico geral@jf-aguaslivres.pt, represen-

(Jaime Pereira)

em Estrada Militar, 82, 2720-797 Amadora, com o
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JUNTA DE FREGUESIA DE
ENCOSTA DO SOL
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4. Atento o enunciado no considerando anterior, exis-

tem espaços verdes que estão condições de serem
incluídos na referida delegação de competências, que e

Deliberação aprovada por unanimidade, na Reunião

para o efeito, importa proceder ao aditamento do

sob a:

acrescentando ao mesmo duas zonas verdes, as quais

Ordinária de Câmara, de 04 de fevereiro de 2015,

Acordo de Execução enunciado no 1.º considerando,

PROPOSTA N.º 47/2015

se possam a enunciar, e nos termos constante do Anexo
I;

Considerando que:

a) Canteiro junto ao muro Rua da Liberdade: 178,00

através da Proposta n.º 152/2014, foi aprovada a minu-

b) Largo Ana de Castro Osório: 306,00 m2 (trezentos e

1. Por deliberação de câmara de 14 de abril de 2014,

m2 (cento e setenta e oito metros quadrados);

ta do Acordo de Execução, celebrado a 01 de maio de

seis metros quadrados);

Freguesia de Encosta do Sol, através do qual se estabe-

5. Compete

gestão e manutenção, designadamente, dos espaços

aditamento (n.º 1) ao Acordo de Execução celebrado

2014, entre o Município da Amadora e a Junta de

à

Câmara

Municipal

submeter

à

leceu as condições de exercício das competências de

Assembleia Municipal para autorizar a celebração do

verdes, previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo 132.º

entre o Município da Amadora e a Junta de Freguesia de

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

Encosta do Sol, nos termos da minuta anexa;

2. O Município da Amadora tem uma prática de dele-

6. Relativamente ao presente assunto foi emitida infor-

gação de competências, com resultados positivos na
garantia dos interesses das populações;

3. Emerge da Cláusula 15.ª do aludido acordo que

mação pelos serviços (Inf. n.º 30/15, do DOM/DAIPEV,

datada de 26/01/2015), a qual faz parte integrante da
presente proposta;

“a entrada em funcionamento a afetação do

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere:

das áreas delegadas serão integradas no âmbito do

Execução de Delegação de Competências celebrado

domínio público de novos…espaços verdes…dentro

presente acordo…”, nesta senda, igualmente os

espaços verdes, ainda que preexistentes, e que não
tenham sido considerados no aludido instrumento
jurídico, devem ser objeto de acordo de execução;
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1. Aprovar o aditamento (n.º 1) ao Acordo de
com a Junta de Freguesia de Encosta do Sol e relativo

à gestão e manutenção, designadamente, dos espaços

verdes, conforme documentos em anexo e que fazem
parte integrante da presente proposta.
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2. Submeter, ao abrigo da alínea m), do n.º 1 do artigo

objeto de concessão;

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a presente

mercados;

33.º, para os efeitos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º

deliberação à Assembleia Municipal para efeitos de

autorização da celebração do aditamento ao referido
Acordo de Execução.

Amadora, 30 de janeiro de 2015
A Presidente

Assinatura ilegível
(Carla Tavares)

ADITAMENTO N.º 1

ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA
AMADORA
EA

FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL
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 insta-

lado no espaço público, com exceção daquele que seja

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e
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”.

Consideram-se ainda delegadas nas juntas de freguesia, “quando previstas em lei, as competências de con-

trolo 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 divertimen-

tos 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, automatica-

mente. A sua concretização está dependente da cele-

bração de acordos de execução, que prevejam “os
recursos

humanos,

patrimoniais

e

financeiros

necessários e suficientes ao exercício de todas ou algu-

mas das competências previstas” no artigo 132.º (n.º 1
do artigo 133.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013).

Para cumprimento de tal desiderato, o Município da
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Amadora celebrou com a Freguesia de Encosta do Sol

sia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1

maio de 2014, nos termos do qual delegou na mesma

do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo

um acordo de execução que entrou em vigor em 01 de
a GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

(Cláusula 5.ª). Nos termos do mesmo acordo (Cláusula

do artigo 9.º, alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k)
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013];

15.ª) “a entrada em funcionamento a afetação do

4. Que entre o Município da Amadora e a Freguesia de

áreas delegadas, serão integrados no âmbito do pre-

do de execução que versa, designadamente, sobre a

domínio público de novos… espaços verdes… dentro das

sente acordo…”. Da mesma forma se deverá proceder
quando se trate de espaços verdes os quais, ainda que
preexistentes, não tenham sido ainda objeto de acordo
de execução.

Encosta do Sol foi celebrado em abril de 2014 um acor-

competência prevista na alínea a) [Gerir e assegurar a
manutenção de espaços verdes] do artigo 132.º, Anexo
I, da Lei n.º 75/2013;

Nesta medida, e tendo em conta que estão neste

5. Que as partes abaixo identificadas pretendem

delegação de competências outros espaços verdes, ce-

celebram entre si o presente aditamento ao acordo de

momento em condições de serem incluídos no objeto da
lebram as partes entre si, nos termos que a seguir se
indicam, o presente aditamento ao acordo de execução
supra referido.

Assim, e considerando:

aduzir ao objeto de delegação novos espaços verdes,
execução acima mencionado, o qual foi autorizado pelas

respetivas Assembleia Municipal e Assembleia de

Freguesia, nas suas reuniões de 26/02/2015 e de
27/04/2015.

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

PARTES:

i) e j), 33.º/n.º 1, alíneas l) e m), 116.º a 123.º e 131.º

na Avenida Movimento das Forças Armadas, n.º 1,

cial o determinado nos seus artigos 16.º/n.º 1, alíneas
a 136.º;

2. Que a delegação de competências deve ser acom-

panhada 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 fregue-
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Município da Amadora, NIPC 505456010, com sede

2700-595 Amadora, com o endereço eletrónico

geral@cm-amadora.pt, representada pela Presidente
da Câmara Municipal, 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
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Freguesia de Encosta do Sol, NIPC 510 833 071, com

sede em Rua Luis Vaz de Camões, 2650-197 Amadora,

M U N I C I PA L
Amadora, 01 de maio de 2015.

com o endereço eletrónico geral@jf-encostadosol.pt,

Pelo Município da Amadora

Armando Jorge Paulino Domingos como Segunda

Assinatura ilegível

representada pelo Presidente da Junta de Freguesia,

A Presidente da Câmara

Outorgante, no uso das competências previstas nas

(Carla Tavares)

alíneas a), f) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013;

Pela Freguesia de Encosta do Sol

CLAUSULADO:

O Presidente da Junta de Encosta do Sol
Assinatura ilegível

Cláusula 1.ª

(Armando Jorge Paulino Domingos)

Às zonas verdes cuja gestão e manutenção foi delega-

da, nos termos da alínea a) do artigo 132.º, Anexo I, da



Lei n.º 75/2013, na Junta de Freguesia de Encosta do

Sol e a que se refere o Anexo I do referido contrato, são
acrescentadas as duas zonas verdes seguintes:

a) Canteiro junto ao muro Rua da Liberdade: 178,00
m2 (cento e setenta e oito metros quadrados);

b) Largo de Ana Castro Osório: 306,00 m2 (trezentos e
seis metros quadrados).

Cláusula 2.ª

O Anexo I ao presente aditamento contem todas as
zonas verdes objeto da delegação de competências,
designadamente as referidas na Cláusula 1.ª e substitui
o Anexo I ao acordo de execução supra mencionado.
Cláusula 3.ª

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

O presente é feito em duplicado, ficando um exemplar
para cada uma das partes.
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de Freguesia da Falagueira-Venda Nova, através do qual


   
 !"#$!% & ! !'
(#$"# ( $)
*+ ,!!-!.$/
*12# 
 3#$ 4! )  - !
56!!7 !,! 8 9!:
;$ -!%  !< %-=5 (#$
;! !; ; 5 
> 8! 8 :66! .
> 8! 9!:,! 
> ! ! ?<@ 
-  !8 !< #!
<! " - !A! 
((
7: /BC! 9 $/
!+D!#  - 
"$1! $
;$,! "$ 

7 : 5$
(
((







0



0




00

0





0

0
0

0

000


0
0


0


 




 
0
00
0



se estabeleceu a delegação de competências previstas

nas alíneas ee) e qq) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, na referida junta para que esta procedesse à manutenção dos espaços de jogo e recreio;

2. A delegação de competências promove a coesão
territorial, o reforço da solidariedade e da melhoria da

qualidade dos serviços prestados às populações e a
racionalização dos recursos disponíveis;

3. O Município da Amadora tem uma prática de dele-

gação de competências, com resultados positivos na
garantia dos interesses das populações;








JUNTA DE FREGUESIA DA
FALAGUEIRA/VENDA NOVA
Deliberação aprovada por unanimidade, na Reunião

Ordinária de Câmara, de 04 de fevereiro de 2015,
sob a:

da celebração de contratos interadministrativos, nos

termos do n.º 1 do artigo 120.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, devendo ser acompanhada da transferência dos meios necessários ao seu adequado exercício, num quadro de acentuada diminuição dos recursos financeiros;

5. Importa proceder ao aditamento ao contrato enunPROPOSTA N.º 44/2015

Considerando que:

1. Por deliberação de câmara de 14 de abril de 2014,
através da Proposta n.º 153/2014, foi aprovada a minu-

ta do Contrato Interadministrativo, celebrado a 01 de

maio de 2014, entre o Município da Amadora e a Junta

12

4. A delegação de competências concretiza-se através

ciado no 1.º considerando, observada a necessidade de

acrescentar aos espaços de jogos e recreio, o “Parque

Infantil da Matinha da Venda Nova”, com a área de 143
m2 (cento e quarenta e três metros quadrados) tipologia

I, cuja manutenção é da competência da Junta de
Freguesia da Falagueira-Venda Nova, devendo para o
efeito ser substituída o Anexo I, que fazia parte integrante do contrato em causa;
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6. Atento o enunciado anterior, cumpre aprovar a minuta do aditamento (n.º 1) ao Contrato Interadminis-

Amadora, 30 de janeiro de 2015

trativo a celebrar entre o Município da Amadora e a

A Presidente

Junta de Freguesia da Falagueira-Venda Nova;

Assinatura ilegível
(Carla Tavares)

7. A celebração de contratos interadministrativos

pressupõe prévia autorização quer das assembleias de

ADITAMENTO N.º 1

freguesia, quer das assembleias municipais, nos termos

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE O

do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

EA

da alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º e alínea k) do n.º 1

8. Relativamente à presente matéria foi emitida infor-

MUNICÍPIO DA AMADORA

FREGUESIA DE FALAGUEIRA – VENDA NOVA

mação pelos serviços (Inf. n.º 31/15, do DOM/DAIPEV,

Considerando:

presente proposta;

setembro, em especial o determinado nos seus artigos

datada de 26/01/2015), a qual faz parte integrante da

1. O disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
16.º, n.º 1, alíneas i) e j), 33.º, n.º 1, alíneas l) e m), e

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere:

1. Aprovar o aditamento (n.º 1) ao Contrato

116.º a 123.º;

Interadministrativo celebrado e relativo à delegação

2. Que o Município da Amadora tem uma prática de de-

Falagueira-Venda Nova, referente à manutenção do

garantia dos interesses das populações;

de

competências

na

Junta

de

Freguesia

da

“Parque Infantil da Matinha da Venda Nova”, com a

legação de competências, com resultados positivos na

área de 143 m2 (cento e quarenta e três metros

3. Que a delegação de competências deve ser acom-

e que fazem parte integrante da presente proposta.

adequado exercício, num quadro de acentuada

quadrados), tipologia I, conforme documentos em anexo

2. Submeter, ao abrigo da alínea m), do n.º 1 do artigo

panhada da transferência dos meios necessários ao seu
diminuição dos recursos financeiros;

33.º, para os efeitos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º

4. Que foram promovidos os estudos necessários à

deliberação à Assembleia Municipal para efeitos de

e) do n.º 3 do artigo 115.º do Anexo I da Lei n.º

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a presente
autorização da celebração do aditamento ao referido
contrato.

demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a
75/2013;

13

BOLETIM

Separata n.º 14
11 de novembro de 2015

M U N I C I PA L

5. Que a celebração dos contratos interadministrativos

artigo 18.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, é subscrito

freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g)

trato interadministrativo celebrado entre as partes em 1

pressupõe prévia autorização quer das assembleias de

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 aditamento ao Contrato Interadministrativo

celebrado entre si em 01 de maio de 2014, nas suas
reuniões de 26/02/2015 e 29/04/2015, respetivamente.
Entre:

O Município da Amadora, NIF 505456010, com sede

na Avenida Movimento das Forças Armadas, Mina de

e reciprocamente aceite o presente aditamento ao conde maio de 2014:

Cláusula 1.ª

No termos do contrato interadministrativo acabado de

referir, a Câmara Municipal da Amadora delegou na
Junta de Freguesia de Falagueira – Venda Nova, desi-

gnadamente, as competências previstas nas alíneas ee)
e qq), do n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º

73/2013, de 12 de setembro, para que este procedesse
à manutenção dos espaços de jogo e recreio, situados
na referida freguesia (Clausula 1.ª).
Cláusula 2.ª

Água, 2700-595 Amadora, e com o endereço eletrónico

Através do presente aditamento é acrescentado aos

Presidente da Câmara Municipal, Carla Maria Nunes

junta de freguesia de Falagueira – Venda Nova, o

geral@cm-amadora.pt, neste ato representado pela

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
e
A Freguesia de Falagueira – Venda Nova, NIPC 510

833 101 , com sede em Estrada da Falagueira, 10 C,
Falagueira, Amadora, com o endereço eletrónico
geral@jf-falagueiravendanova.pt, representada pela

Presidente da Junta de Freguesia, Ana Carla Carvalho
Venâncio como Segunda Outorgante, no uso das com-

petências previstas nas alíneas a), f) e g) do n.º 1 do

14

espaços de jogo e recreio cuja manutenção compete à
“Parque Infantil da Matinha da Venda Nova”, com a área

de 143 m2 (cento e quarenta e três metros quadrados),

tipologia I.

Cláusula 3.ª

O Anexo I ao presente aditamento contem todas as
zonas verdes objeto da delegação de competências,
designadamente as referidas no Artigo 1.º e substitui o
Anexo I ao contrato interadministrativo supra mencionado.

Cláusula 4.ª

O presente aditamento entra em vigor no dia seguinte

BOLETIM

Separata n.º 14
11 de novembro de 2015

M U N I C I PA L

ao da sua assinatura.

Deliberação aprovada por unanimidade, na Reunião

O presente aditamento é feito em duplicado, ficando um

sob a:

exemplar para cada uma das partes, sendo constituído

por 6 folhas, todas rubricadas, com exceção da última
que por todos vai ser assinada.

1. Por deliberação de câmara de 14 de abril de 2014,
através da Proposta n.º 153/2014, foi aprovada a minu-

Pelo Município da Amadora

ta do Acordo de Execução, celebrado a 01 de maio de

A Presidente da Câmara

2014, entre o Município da Amadora e a Junta de

Assinatura ilegível

Freguesia da Falagueira-Venda Nova, através do qual se

(Carla Maria Nunes Tavares)

estabeleceu as condições de exercício das competências

Pela Freguesia de Falagueira – Venda Nova

A Presidente da Junta de Falagueira – Venda Nova
Assinatura ilegível

(Ana Carla Carvalho Venâncio)

 

de gestão e manutenção, designadamente, dos espaços
verdes, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 132.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

2. O Município da Amadora tem uma prática de dele

  

PROPOSTA N.º 48/2015
Considerando que:

Amadora, 01 de maio de 2015

   
 
 
 

Ordinária de Câmara, de 04 de fevereiro de 2015,

   

gação de competências, com resultados positivos na
garantia dos interesses das populações;
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3. Emerge da Cláusula 15.ª do aludido acordo que

“a entrada em funcionamento a afetação do
domínio público de novos…espaços verdes…dentro

das áreas delegadas serão integradas no âmbito do





presente acordo…”, nesta senda, igualmente os
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espaços verdes, ainda que preexistentes, e que não



tenham sido considerados no aludido instrumento
jurídico, devem ser objeto de acordo de execução;

4. Atento o enunciado no considerando anterior, exis-









tem espaços verdes que estão em condições de serem
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incluídos na referida delegação de competências, que e

para o efeito, importa proceder ao aditamento do

Amadora, 30 de janeiro de 2015

Acordo de Execução enunciado no 1.º considerando,

A Presidente

acrescentando ao mesmo uma zona verde com a área

Assinatura ilegível

de 110,40 m2 (cento e dez metros e quarenta decíme-

(Carla Tavares)

tros quadrados), situada na Escola Intercultural e das

Profissões, nos termos constante do Anexo I;
5. Compete

à

Câmara

Municipal

submeter

à

ADITAMENTO N.º 1

ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA
AMADORA

Assembleia Municipal para autorizar a celebração do

aditamento (n.º 1) ao Acordo de Execução celebrado
entre o Município da Amadora e a Junta de Freguesia da
Falagueira-Venda Nova, nos termos da minuta anexa;

6. Relativamente ao presente assunto foi emitida infor-

mação pelos serviços (Inf. n.º 30/15, do DOM/DAIPEV,

datada de 26/01/2015), a qual faz parte integrante da
presente proposta;

Propõem-se que a Câmara Municipal delibere:

1. Aprovar o aditamento (n.º 1) à minuta ao Acordo de

Execução de Delegação de Competências celebrado

com a Junta de Freguesia da Falagueira-Venda Nova,
relativo à gestão e manutenção, designadamente, dos

espaços verdes, conforme documentos em anexo e que
fazem parte integrante da presente proposta.

2. Submeter, ao abrigo da alínea m), do n.º 1 do artigo

33.º, para os efeitos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a presente
deliberação à Assembleia Municipal para efeitos de

autorização da celebração do aditamento ao referido
Acordo de Execução.
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EA

FREGUESIA DE FALAGUEIRA – VENDA NOVA
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 insta-

lado 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
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dos estabelecimentos referidos na alínea anterior”.

espaços verdes… dentro das áreas delegadas, serão

sia, “quando previstas em lei, as competências de con-

forma se deverá proceder quando se trate de espaços

Consideram-se ainda delegadas nas juntas de freguetrolo 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 divertimen-

tos na via pública, jardins e outros lugares públicos ao
ar livre, sem prejuízo do disposto na alínea c) do n.º 3

integrados no âmbito do presente acordo…”. Da mesma
verdes os quais, ainda que preexistentes, não tenham
sido ainda objeto de acordo de execução.

Nesta medida, e tendo em conta que estão neste
momento em condições de serem incluídos no objeto da
delegação de competências outros espaços verdes, ce-

lebram as partes entre si, nos termos que a seguir se
indicam, o presente aditamento ao acordo de execução
supra referido.

do artigo 16.º;

Assim, e considerando:

g) Realização de acampamentos ocasionais;

cial o determinado nos seus artigos 16.º/n.º 1, alíneas

go 132.º).

a 136.º;

f) Atividade de guarda-noturno;

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

A delegação legal não opera, todavia, automatica-

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

i) e j), 33.º/n.º 1, alíneas l) e m), 116.º a 123.º e 131.º

mente. A sua concretização está dependente da cele-

2. Que a delegação de competências deve ser acom-

recursos

adequado exercício, num quadro de acentuada

bração de acordos de execução, que prevejam “os
humanos,

patrimoniais

e

financeiros

necessários e suficientes ao exercício de todas ou algu-

mas das competências previstas” no artigo 132.º (n.º 1

panhada da transferência dos meios necessários ao seu
diminuição dos recursos financeiros;

do artigo 133.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013).

3. Que a celebração dos acordos de execução pressu-

Amadora celebrou com a Freguesia de Falagueira –

sia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1

Para cumprimento de tal desiderato, o Município da

Venda Nova um acordo de execução que entrou em
vigor em 1 de maio de 2014, nos termos do qual dele-

gou na mesma a GESTÃO E MANUTENÇÃO DE

ESPAÇOS VERDES (Cláusula 5.ª). Nos termos do
mesmo acordo (Cláusula 15.ª) “a entrada em funciona-

mento a afetação do domínio público de novos…

põe prévia autorização quer das assembleias de fregue-

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 o Município da Amadora e a Freguesia de

Falagueira – Venda Nova foi celebrado em abril de 2014

um acordo de execução que versa, designadamente,
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gurar a manutenção de espaços verdes] do artigo
132.º, Anexo I, da Lei nº 75/2013;

5. Que as partes abaixo identificadas pretendem
aduzir ao objeto de delegação novos espaços verdes,
celebram entre si o presente aditamento ao acordo de
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CLAUSULADO:
Cláusula 1.ª

Às zonas verdes cuja gestão e manutenção foi delega-

da, nos termos da alínea a) do artigo 132.º, Anexo I, da
Lei n.º 75/2013, na Junta de Freguesia de Falagueira –
Venda Nova e a que se refere o Anexo I do referido con-

execução acima mencionado, o qual foi autorizado pelas

trato, é acrescentada uma zona verde com a área de

Freguesia, nas suas reuniões de 26/02/2015 e de

quadrados) situada na Escola Intercultural e das

respetivas Assembleia Municipal e Assembleia de
29/04/2015.
PARTES:

110,40 m2 (cento e dez metros e quarenta decímetros

Profissões.

Cláusula 2.ª

Município da Amadora, NIPC 505 456 010, com sede

O Anexo I ao presente aditamento contem todas as

2700-595 Amadora, com o endereço eletrónico

designadamente a referida na Cláusula 1.ª e substitui o

na Avenida Movimento das Forças Armadas, n.º 1,
geral@cm-amadora.pt, representada pela Presidente

da Câmara Municipal, Carla Maria Nunes Tavares, como

Primeira Outorgante no uso das competências previstas

zonas verdes objeto da delegação de competências,
Anexo I ao acordo de execução supra mencionado.
Cláusula 3.ª

nas alíneas a) a c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do

O presente aditamento entra em vigor no dia seguinte

e

O presente é feito em duplicado, ficando um exemplar

artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013;

Freguesia de Falagueira – Venda Nova, NIPC 510

833 101, com sede em Estrada da Falagueira, 10 C,
Falagueira, 2700-362 Amadora, com o endereço

ao da sua assinatura.

para cada uma das partes.

Amadora, 01 de maio de 2015.

eletrónico geral@jf-falagueiravendanova.pt, represen-

Pelo Município da Amadora

Carvalho Venâncio como Segunda Outorgante, no uso

Assinatura ilegível

tada pela Presidente da Junta de Freguesia, Ana Carla

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;
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(Carla Tavares)
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Pela Freguesia de Falagueira – Venda Nova

A Presidente da Junta de Falagueira – Venda Nova
Assinatura ilegível

(Ana Carla Carvalho Venâncio)
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sob a:

PROPOSTA N.º 45/2015
Considerando que:

1. Por deliberação de câmara de 14 de abril de
2014, através da Proposta n.º 148/2014, foi
aprovada a minuta do Contrato Interadministrativo,

celebrado em 01 de maio de 2014, entre o

Município da Amadora e a junta de Freguesia de

Mina de Água, através do qual se estabeleceu a de
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legação de competências previstas nas alíneas ee)

e qq) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na referida junta para que esta procedesse à manutenção dos espaços de jogo e
recreio;

2. A delegação de competências promove a coesão
territorial, o reforço da solidariedade e da melhoria
da qualidade dos serviços prestados às populações
e a racionalização dos recursos disponíveis;

3. O Município da Amadora tem uma prática de



delegação de competências, com resultados positivos na garantia dos interesses das populações;








4. A delegação de competências concretiza-se
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através da celebração de contratos interadministra-

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere:

75/2013, de 12 de setembro, devendo ser acom-

radministrativo celebrado e relativo à delegação de

tivos, nos termos do n.º 1 do artigo 120.ª da Lei n.º

panhada da transferência dos meios necessários ao
seu adequado exercício, num quadro de acentuada
diminuição dos recursos financeiros;

5. Importa proceder ao aditamento ao contrato enunciado no 1.º considerando, observada a necessidade
de acrescentar aos espaços de jogo e recreio, o Parque
Infantil da Praça Central de Vila Chã, com a área de

435,00 m (quatrocentos e trinta e cinco me-tros
2

quadrados), tipologia IV, cuja manutenção é da com-

petência da Junta de Freguesia de Mina de Água,
devendo para o efeito ser substituído o Anexo I, que

fazia parte integrante do contrato em causa;

6. Atento o enunciado anterior, cumpre aprovar a
minuta do aditamento (n.º 1) ao Contrato Interadmi-

1. Aprovar o aditamento (n.º 1) ao Contrato Intecompetências na Junta de Freguesia de Mina de

Água, referente à manutenção do Parque Infantil da
Praça Central de Vila Chã, com a área 435,00 m2

(quatrocentos e trinta e cinco metros quadrados),

tipologia IV, conforme documentos em anexo e
fazem parte integrante da presente proposta.

2. Submeter, ao abrigo da alínea m), do n.º 1 do

artigo 33.º, para os efeitos da alínea k) do n.º 1 do

artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
a presente deliberação à Assembleia Municipal para

efeitos de autorização da celebração do aditamento
ao referido contrato.

Amadora, 30 de janeiro de 2015
A Presidente

nistrativo a celebrar entre o Município da Amadora

Assinatura ilegível

e a Junta de Freguesia de Mina de Água;

7. A celebração de contratos interadministrativos

pressupõe prévia autorização quer das assembleias

(Carla Tavares)

ADITAMENTO N.º 1

de freguesia, quer das assembleias municipais, nos

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE O

k) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12

EA

termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º e alínea
de setembro;

MUNICÍPIO DA AMADORA

FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

8. Relativamente à presente matéria foi emitida

Considerando:

DOM/DAIPEV, datada de 26/01/15), a qual faz parte

de setembro, em especial o determinado nos seus

informação pelos serviços (Inf. n.º 31/15, do
integrante da presente proposta.
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alíneas l) e m), e 116.º a 123.º;

O Município da Amadora, NIF 505 456 010, com

2. Que o Município da Amadora tem uma prática de

Mina de Água, 2700-595 Amadora, e com o

delegação de competências, com resultados posi-

sede na Avenida Movimento das Forças Armadas,
endereço eletrónico geral@cm-amadora.pt, neste

tivos na garantia dos interesses das populações;

ato representado pela Presidente da Câmara

3. Que a delegação de competências deve ser

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

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

Municipal, Carla Maria Nunes Tavares, no uso das

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

demonstração dos requisitos previstos nas alíneas

a Freguesia de Mina de Água, NIPC 510 833 330,

n.º 75/2013;

590,

a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do Anexo I da Lei

5. Que a celebração dos contratos interadministra-

tivos 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

com sede na Praceta Moinho da Boba, 10-E, 2700Amadora, com o endereço eletrónico

geral@jf-minadeagua.pt,

representada

pelo

Presidente da Junta de Freguesia, Joaquim Marques
da Rocha 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 aditamento ao contrato interadministrativo celebrado
entre as partes em 01 de maio de 2014:
Cláusula 1.ª

Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração

No termos do contrato interadministrativo acabado

trativo celebrado entre si em 01 de maio de 2014,

na junta de freguesia de Mina de Água, designada-

do presente aditamento ao Contrato Interadminis-

nas suas reuniões de 26/02/2015 e 21/04/2015,
respetivamente.
Entre:

de referir, a Câmara Municipal da Amadora delegou
mente, as competências prevista nas alíneas ee) e
qq), do nº 1, do artigo 33.º do Anexo I à Lei nº

73/2013, de 12 de setembro, para que este procedesse à manutenção dos espaços de jogo e
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1.ª).

Cláusula 2.ª

M U N I C I PA L
Pela Freguesia de Mina de Água

O Presidente da Junta de Mina de Água
Assinatura ilegível

Através do presente aditamento é acrescentado aos

(Joaquim Marques da Rocha )

espaços de jogo e recreio cuja manutenção com-

pete à junta de freguesia de Mina de Água, o Parque
infantil da Praça Central de Vila Chã, com a área de
435,00 m2 (quatrocentos e trinta e cinco metros

quadrados), tipologia IV.

Cláusula 3.ª

O Anexo I ao presente aditamento contem todas as
zonas verdes objeto da delegação de competências,

designadamente as referidas no Artigo 1.º e substitui o Anexo I ao contrato interadministrativo supra
mencionado.
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O presente aditamento entra em vigor no dia
seguinte ao da sua assinatura.









O presente aditamento é feito em duplicado, fican-

Deliberação aprovada por unanimidade, na Reunião

constituído por 6 folhas, todas rubricadas, com

sob a:

do um exemplar para cada uma das partes, sendo
exceção da última que por todos vai ser assinada.
Amadora, 01 de maio de 2015
Pelo Município da Amadora
A Presidente da Câmara
Assinatura ilegível

22

(Carla Maria Nunes Tavares)

Ordinária de Câmara, de 04 de fevereiro de 2015,

PROPOSTA N.º 49/2015
Considerando que:

1. Por deliberação de câmara de 14 de abril de
2014, através da Proposta n.º 148/2014, foi

aprovada a minuta do Acordo de Execução, celebrado a 01 de maio de 2014, entre o Município da
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Amadora e a Junta de Freguesia de Mina de Água,

(dois mil, quatrocentos e dezanove metros e

exercício

c) EB1 Casal da Mira: 458,21 m2 (quatrocentos e

através do qual se estabeleceu as condições de
das

competências

de

gestão

e

sessenta e oito decímetros quadrados);

manutenção, designadamente, dos espaços verdes,

cinquenta e oito metros e vinte e um decímetros

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

d) EB1/JI Creche Aprígio Gomes: 137,90 m2 (cento

previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo 132.º da

2. O Município da Amadora tem uma prática de
delegação de competências, com resultados positivos na garantia dos interesses das populações;

3. Emerge da Cláusula 15.ª do aludido acordo que

quadrados);

e trinta e sete metros e noventa decímetros quadrados);

e) EB1/JI Ricardo Alberty: 583,79 m2 (quinhentos

e oitenta e três metros e setenta e nove decímetros
quadrados).

“a entrada em funcionamento a afetação do

5. Compete à Câmara Municipal submeter à

das áreas delegadas serão integradas no âmbito do

aditamento (n.º 1) ao Acordo de Execução celebra-

domínio público de novos…espaços verdes…dentro

presente acordo…”, nesta senda, igualmente os

espaços verdes, ainda que preexistentes, e que não
tenham sido considerados no aludido instrumento
jurídico, devem ser objeto de acordo de execução;

4. Atento o enunciado no considerando anterior,

existem espaços verdes que estão em condições de
serem incluídos na referida delegação de com-

petências, que e para o efeito, importa proceder ao

Assembleia Municipal para autorizar a celebração do

do entre o Município da Amadora e a Junta de

Freguesia de Mina de Água, nos termos da minuta
anexa;

6. Relativamente ao presente assunto foi emitida
informação pelos serviços (Inf. n.º 30/15, do

DOM/DAIPEV, datada de 26/01/2015), a qual faz
parte integrante da presente proposta.

aditamento do Acordo de Execução enunciado no

Propõem-se que a Câmara Municipal delibere:

zonas verdes as quais se passam a enunciar, e nos

Execução de Delegação de Competências celebrado

1.º considerando, acrescentando ao mesmo cinco
termos constantes do Anexo I:
a) Canteiros

dos

SIMAS

na

Rua

Fonte

dos

Passarinhos: 95,00 m2 (noventa e cinco metros
quadrados);

b) Canteiros Pavilhão Cardoso Lopes: 2419,68 m2

1. Aprovar o aditamento (n.º 1) ao Acordo de
com a Junta de Freguesia de Mina de Água, relativo
à gestão e manutenção, designadamente, dos

espaços verdes, conforme documentos em anexo e
que fazem parte integrante da presente proposta.
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2. Submeter, ao abrigo da alínea m), do n.º 1 do

instalado no espaço público, com exceção daquele

artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de

artigo 33.º, para os efeitos da alínea k) do n.º 1 do
a presente deliberação à Assembleia Municipal para

efeitos de autorização da celebração do aditamento
ao referido Acordo de Execução.

Amadora, 30 de janeiro de 2015
A Presidente

Assinatura ilegível
(Carla Tavares)

ADITAMENTO N.º 1

ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO
DA AMADORA
EA

FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA
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, consideramse “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

24

que seja objeto de concessão;
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”.

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 diverti-

mentos 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, automatica-

mente. A sua concretização está dependente da ce-

lebração de acordos de execução, que prevejam “os
recursos humanos, patrimoniais e financeiros
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necessários e suficientes ao exercício de todas ou

2. Que a delegação de competências deve ser

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

necessários ao seu adequado exercício, num quadro

algumas das competências previstas” no artigo
75/2013).

acompanhada

da

transferência

dos

meios

de acentuada diminuição dos recursos financeiros;

Para cumprimento de tal desiderato, o Município da

3. Que a celebração dos acordos de execução pressu-

um acordo de execução que entrou em vigor em 01

freguesia, quer das assembleias municipais [alínea

Amadora celebrou com a Freguesia de Mina de Água
de maio de 2014, nos termos do qual delegou na
mesma a GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS

VERDES (Cláusula 5.ª). Nos termos do mesmo

acordo (Cláusula 15.ª) “a entrada em funcionamento a afetação do domínio público de novos… espaços

põe prévia autorização quer das assembleias de

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];

verdes… dentro das áreas delegadas, serão integra-

4. Que entre o Município da Amadora e a Freguesia

forma se deverá proceder quando se trate de

acordo de execução que versa, designadamente,

dos no âmbito do presente acordo…”. Da mesma
espaços verdes os quais, ainda que preexistentes,

não tenham sido ainda objeto de acordo de execução.

de Mina de Água foi celebrado em abril de 2014 um
sobre a competência prevista na alínea a) [Gerir e
assegurar a manutenção de espaços verdes] do
artigo 132.º, Anexo I, da Lei nº 75/2013;

Nesta medida, e tendo em conta que estão neste

5. Que as partes abaixo identificadas pretendem

to da delegação de competências outros espaços

verdes, celebram entre si o presente aditamento ao

momento em condições de serem incluídos no obje-

verdes, celebram as partes entre si, nos termos que
a seguir se indicam, o presente aditamento ao acordo de execução supra referido.
Assim, e considerando:

aduzir ao objeto de delegação novos espaços

acordo de execução acima mencionado, o qual foi
autorizado pelas respetivas Assembleia Municipal e

Assembleia de Freguesia, nas suas reuniões de
26/02/2015 e de 21/04/2015.

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

PARTES:

alíneas i) e j), 33.º/n.º 1, alíneas l) e m), 116.º a

sede na Avenida Movimento das Forças Armadas,

especial o determinado nos seus artigos 16.º/n.º 1,
123.º e 131.º a 136.º;

Município da Amadora, NIPC 505 456 010, com

n.º 1, 2700-595 Amadora, com o endereço eletróni-
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geral@cm-amadora.pt,

representada

pela

Presidente da Câmara Municipal, Carla Maria Nunes

M U N I C I PA L
sessenta e oito decímetros quadrados);

c) EB1 Casal da Mira: 458,21 m2 (quatrocentos e

Tavares, como Primeira Outorgante no uso das

cinquenta e oito metros e vinte e um decímetros

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

d) EB1/JI Creche Aprígio Gomes: 137,90 m2 (cento e

competências previstas nas alíneas a) a c) do n.º 1
Lei n.º 75/2013;

trinta e sete metros e noventa decímetros quadrados);

e) EB1/JI Ricardo Alberty: 583,79 m2 (quinhentos

e

e oitenta e três metros e setenta e nove decímetros

Freguesia de Mina de Água, NIPC 510 833 330,

com sede na Praceta Moinho da Boba, 10-E, 2700590,

quadrados);

quadrados).

Cláusula 2.ª

Amadora, com o endereço eletrónico

O Anexo I ao presente aditamento contem todas as

dente da Junta de Freguesia, Joaquim Marques da

designadamente as referidas na Cláusula 1.ª e subs-

geral@jf-minadeagua.pt, representada pelo Presi-

Rocha como Segunda Outorgante, no uso das com-

petências previstas nas alíneas a), f) e g) do n.º 1
do artigo 18.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013;
CLAUSULADO:

titui o Anexo I ao acordo de execução supra mencionado.

Cláusula 3.ª

O presente aditamento entra em vigor no dia
Cláusula 1.ª

Às zonas verdes cuja gestão e manutenção foi delegada, nos termos da alínea a) do artigo 132.º,

Anexo I, da Lei nº 75/2013, na Freguesia de Mina

de Água e a que se refere o Anexo I do referido contrato, são acrescentadas as cinco zonas verdes
seguintes:

a) Canteiros dos “SIMAS" na Rua Fonte dos
Passarinhos: 95,00 m2 (noventa e cinco metros
quadrados);

b) Canteiros Pavilhão Cardoso Lopes: 2419,68 m2

(dois mil, quatrocentos e dezanove metros e
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zonas verdes objeto da delegação de competências,

seguinte ao da sua assinatura.

O presente é feito em duplicado, ficando um exemplar para cada uma das partes.
Amadora, 01 de maio de 2015.
Pelo Município da Amadora
A Presidente da Câmara
Assinatura ilegível
(Carla Tavares)
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Pela Freguesia de Mina de Água

O Presidente da Junta de Mina de Água
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Deliberação aprovada por unanimidade, na Reunião

Ordinária de Câmara, de 04 de fevereiro de 2015,
sob a:

PROPOSTA N.º 50/2015
Considerando que:

1. Por deliberação de câmara de 14 de abril de 2014,
através da Proposta n.º 149/2014, foi aprovada a minu-

ta do Acordo de Execução, celebrado a 01 de maio de

2014, entre o Município da Amadora e a Junta de
Freguesia da Venteira, através do qual se estabeleceu

as condições de exercício das competências de gestão e

manutenção, designadamente, dos espaços verdes,
previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo 132.º da Lei n.º



75/2013, de 12 de setembro;
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2. O Município da Amadora tem uma prática de dele-

gação de competências, com resultados positivos na
garantia dos interesses das populações;

3. Emerge da Cláusula 15.ª do aludido acordo que

“a entrada em funcionamento a afetação do
domínio público de novos…espaços verdes…dentro

das áreas delegadas serão integradas no âmbito do
presente acordo…”, nesta senda, igualmente os

espaços verdes, ainda que preexistentes, e que não
tenham sido considerados no aludido instrumento
jurídico, devem ser objeto de acordo de execução;

4. Atento o enunciado no considerando anterior, exis-

tem espaços verdes que estão em condições de serem
incluídos na referida delegação de competências, que e

para o efeito, importa proceder ao aditamento do
Acordo de Execução enunciado no 1.º considerando,
acrescentando ao mesmo três zonas verdes as quais se

passam a enunciar, e nos termos constantes do Anexo
I:

a) Canteiro da Biblioteca Dr. Fernando Piteira Santos e
Floreiras junto ao Banco Santander: 27,86 m (vinte e
2

sete metros e oitenta e seis decímetros quadrados);

b) Talude e canteiro da Siemens: 541,45 m2 (quinhen-

datada de 26/01/2015), a qual faz parte integrante da

presente proposta.

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere:

1. Aprovar o aditamento (n.º 1) ao Acordo de
Execução de Delegação de Competências celebrado
com a Junta de Freguesia da Venteira, relativo à gestão

e manutenção, designadamente, dos espaços verdes,

conforme documentos em anexo e que fazem parte
integrante da presente proposta.

2. Submeter, ao abrigo da alínea m), do n.º 1 do artigo

33.º, para os efeitos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a presente
deliberação à Assembleia Municipal para efeitos de

autorização da celebração do aditamento ao referido
Acordo de Execução.

Amadora, 30 de janeiro de 2015
A Presidente

Assinatura ilegível
(Carla Tavares)

ADITAMENTO N.º 1

tos e quarenta e um metros e quarenta e cinco decíme-

ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO

c) Canteiro da Estrada do Casal do Canas e a EN

EA

tros quadrados)

249-1 (Carnaxide): 212,50 m (duzentos e doze me2

tros e cinquenta decímetros quadrados);
5. Compete

à

Câmara

Municipal

submeter

à

DA AMADORA

FREGUESIA DE VENTEIRA
O Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que
veio estabelecer o Novo Regime Jurídico das Autarquias

Assembleia Municipal para autorizar a celebração do

Locais, prevê, no seu artigo 132.º, um conjunto de

entre o Município da Amadora e a Junta de Freguesia da

de freguesia (delegação legal).

aditamento (n.º 1) ao Acordo de Execução celebrado
Venteira, nos termos da minuta anexa;

6. Relativamente ao presente assunto foi emitida infor-

mação pelos serviços (Inf. n.º 30/15, do DOM/DAIPEV,
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competências que se consideram delegadas nas juntas
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;
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b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos,

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano insta-

15.ª) “a entrada em funcionamento a afetação do

sarjetas e sumidouros;

lado 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”.

Consideram-se ainda delegadas nas juntas de freguesia, “quando previstas em lei, as competências de con-

trolo prévio, realização de vistorias e fiscalização das
câmaras municipais nos seguintes domínios:

(Cláusula 5.ª). Nos termos do mesmo acordo (Cláusula
domínio público de novos… espaços verdes… dentro das
áreas delegadas, serão integrados no âmbito do pre-

sente acordo…”. Da mesma forma se deverá proceder
quando se trate de espaços verdes os quais, ainda que
preexistentes, não tenham sido ainda objeto de acordo
de execução.

Nesta medida, e tendo em conta que estão neste
momento em condições de serem incluídos no objeto da
delegação de competências outros espaços verdes, ce-

lebram as partes entre si, nos termos que a seguir se
indicam, o presente aditamento ao acordo de execução
supra referido.

a) Utilização e ocupação da via pública;

Assim, e considerando:

c) Atividade de exploração de máquinas de diversão;

cial o determinado nos seus artigos 16.º/n.º 1, alíneas

e) Realização de espetáculos desportivos e divertimen-

a 136.º;

b) Afixação de publicidade de natureza comercial;
d) Recintos improvisados;

tos na via pública, jardins e outros lugares públicos ao

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

i) e j), 33.º/n.º 1, alíneas l) e m), 116.º a 123.º e 131.º

ar livre, sem prejuízo do disposto na alínea c) do n.º 3

2. Que a delegação de competências deve ser acom-

f) Atividade de guarda-noturno;

adequado exercício, num quadro de acentuada

do artigo 16.º;

g) Realização de acampamentos ocasionais;

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

panhada da transferência dos meios necessários ao seu
diminuição dos recursos financeiros;

go 132.º).

3. Que a celebração dos acordos de execução pressu-

mente. A sua concretização está dependente da cele-

sia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1

A delegação legal não opera, todavia, automatica-

bração de acordos de execução, que prevejam “os
recursos

humanos,

patrimoniais

e

financeiros

necessários e suficientes ao exercício de todas ou algu-

mas das competências previstas” no artigo 132.º (n.º 1

põe prévia autorização quer das assembleias de fregue-

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];

do artigo 133.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013).

4. Que entre o Município da Amadora e a Freguesia de

Amadora celebrou com a Freguesia de Venteira um

execução que versa, designadamente, sobre a com-

Para cumprimento de tal desiderato, o Município da
acordo de execução que entrou em vigor em 01 de maio

de 2014, nos termos do qual delegou na mesma a

Venteira foi celebrado em abril de 2014 um acordo de

petência prevista na alínea a) [Gerir e assegurar a
manutenção de espaços verdes] do artigo 132.º, Anexo
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I, da Lei nº 75/2013;

Floreiras junto ao Banco Santander: 27,86 m2 (vinte e

5. Que as partes abaixo identificadas pretendem

b) Talude e canteiro da Siemens: 541,45 m2 (quinhen-

sete metros e oitenta e seis decímetros quadrados);

aduzir ao objeto de delegação novos espaços verdes,

tos e quarenta e um metros e quarenta e cinco decíme-

execução acima mencionado, o qual foi autorizado pelas

c) Canteiro da Estrada do Casal do Canas e a EN 249-

celebram entre si o presente aditamento ao acordo de

respetivas Assembleia Municipal e Assembleia de

Freguesia, nas suas reuniões de 26/02/2015 e de
17/04/2015.

tros quadrados);

1 (Carnaxide): 212,50 m2 (duzentos e doze metros e
cinquenta decímetros quadrados).

Cláusula 2.ª

PARTES:

O Anexo I ao presente aditamento contem todas as

na Avenida Movimento das Forças Armadas, n.º 1,

designadamente as referidas na Cláusula 1.ª e substitui

Município da Amadora, NIPC 505 456 010, com sede

2700-595 Amadora, com o endereço eletrónico
geral@cm-amadora.pt, representada pela Presidente

da Câmara Municipal, 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

zonas verdes objeto da delegação de competências,
o Anexo I ao acordo de execução supra mencionado.
Cláusula 3.ª

O presente aditamento entra em vigor no dia seguinte

ao da sua assinatura.

O presente é feito em duplicado, ficando um exemplar
para cada uma das partes.

Freguesia de Venteira, NIPC 510 841 430 , com sede

na Rua 1.º de Maio, 39 A, 2700-677, Amadora, com o

Amadora, 01 de maio de 2015.

endereço eletrónico geral@jfventeira.pt, representada

Pelo Município da Amadora

Pereira Andrade Neves como Segunda Outorgante, no

Assinatura ilegível

pela Presidente da Junta de Freguesia, Carla Sofia
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;
CLAUSULADO:

(Carla Tavares)

Pela Freguesia de Venteira

A Presidente da Junta de Venteira
Cláusula 1.ª

Às zonas verdes cuja gestão e manutenção foi delega-

da, nos termos da alínea a) do artigo 132.º, Anexo I, da

Lei nº 75/2013, na Junta de Freguesia de Venteira e a
que se refere o Anexo I do referido contrato, são acrescentadas as três zonas verdes seguintes:

a) Canteiro da Biblioteca Dr. Fernando Piteira Santos e
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A Presidente da Câmara

Assinatura ilegível

(Carla Sofia Pereira Andrade Neves)
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ESTUDO

ALARGAMENTO DAS ÁREAS DE ZONAS

VERDES E ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ACORDOS
DE EXECUÇÃO
ENTRE

AS JUNTAS DE FREGUESIA E O MUNICIPIO
DA AMADORA

Através do despacho n.º 6/P/2014 que aqui se dá
por integralmente reproduzido, foi criada uma
equipa multidisciplinar no sentido de assegurar, nos

termos do artigo 111.º e seguintes do Anexo I à Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, particularmente
do artigo 115.º, por diversas remissões entendido

como aplicável quer aos contratos de delegação de
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competências quer aos acordos de execução, a
demonstração dos requisitos previstos nas alíneas
a) a e), do n.º 3, do dito artigo 115.º:

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 adminis-
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freguesias abrangidas pela respetiva circunscrição
territorial.
Pretende a câmara municipal ao abrigo das alíneas
ee) e qq), do n.º 1, do artigo 33.º e alínea a), do arti-

go 132.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro (as quais se concretizam nos quadros abaixo

e para os quais se remete), aduzir às zonas verdes as
áreas a que se refere o anexo I ao presente estudo e
aos espaços de jogo e recreio os espaços a que se refere o anexo II também ao presente estudo, manten-

do-se em tudo o mais quer os critérios de calculo dos

tração pública.

meios, quer as verbas a transferir para as juntas de

Acresce ainda que devem ser respeitados os princí-

gestão e manutenção lhe está cometida alargado.

pios gerais seguintes (artigo 121.º):
a) Igualdade;
b) Não discriminação;
c) Estabilidade;

d) Prossecução do interesse público;
e) Continuidade da prestação do serviço público;

freguesia, que veem o leque dos equipamentos cuja

Assim, compulsadas as informações dos serviços e
dando-se aqui por integralmente reproduzidos os
anteriores estudos formulados sobre as matérias objeto de delegação pelo município nas juntas de fregue-

sia, considera-se não haver lugar a demais considera-

f) Necessidade e suficiência dos recursos.

ções, mantendo-se tudo o que ali se afirmou quanto:

Em particular e no que concerne aos acordos de exe-

alíneas a) a e), do n.º 3., do artigo 115.º;

cução das competências legalmente delegadas nas
juntas de freguesia manda o artigo 135.º, que na

concretização da delegação de competências, e no
respeito pelos princípios da igualdade e da não discriminação referidos nas alíneas a) e b) do artigo
121.º, os municípios consideram, designadamente,
critérios relacionados com a caraterização geográfica, demográfica, económica e social de todas as

32

a) À demonstração dos requisitos previstos nas
b) Ao cumprimento dos objetivos referidos no artigo 112.º, do anexo I, da lei n.º 75/2013;

c) Ao cumprimento dos princípios a que se refere o
artigo 121.º.

NOVOS ESPAÇOS VERDES A INCLUIR NAS

ZONAS VERDES DE GESTÃO E MANUTENÇÃO
DELEGADA:
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Câmara Municipal, sob autorização da Assembleia

&ƌĞŐƵĞƐŝĂƐͬ>ŽĐĂŝƐ

ƌĞĂ;ŵϮͿ

ŐƵĂƐ>ŝǀƌĞƐ

ϯϲ͕ϵϭ

ƌĞĐŚĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĂƚĂůĂŝĂ

ϯϲ͕ϵϭ

ŶĐŽƐƚĂĚŽ^Žů

ϰϴϰ͕ϬϬ

ĂŶƚĞŝƌŽũƵŶƚŽĂŽŵƵƌŽZƵĂĚĂ>ŝďĞƌĚĂĚĞ

ϭϳϴ͕ϬϬ

>ĂƌŐŽĚĞŶĂĂƐƚƌŽKƐſƌŝŽ

ϯϬϲ͕ϬϬ

&ĂůĂŐƵĞŝƌĂͬsĞŶĚĂEŽǀĂ

ϭϭϬ͕ϰϬ

ƐĐŽůĂ/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞĚĂƐWƌŽĨŝƐƐƁĞƐ

ϭϭϬ͕ϰϬ

DŝŶĂĚĞŐƵĂ

ϯϲϵϰ͕ϱϴ

ĂŶƚĞŝƌŽƐΗĚŽƐ^/D^ΗͲZƵĂ&ŽŶƚĞĚŽƐWĂƐƐĂƌŝŶŚŽƐ

ϵϱ͕ϬϬ

ĂŶƚĞŝƌŽƐWĂǀŝůŚĆŽĂƌĚŽƐŽ>ŽƉĞƐ

Ϯϰϭϵ͕ϲϴ

ϭĂƐĂůĚĂDŝƌĂ

ϰϱϴ͕Ϯϭ

ϭͬ:/ƌĞĐŚĞƉƌşŐŝŽ'ŽŵĞƐ

ϭϯϳ͕ϵϬ

ϭͬ:/ZŝĐĂƌĚŽůďĞƌƚǇ

ϱϴϯ͕ϳϵ

sĞŶƚĞŝƌĂ

ϳϴϭ͕ϴϭ

ĂŶƚĞŝƌŽĚĂŝďůŝŽƚĞĐĂƌ͘&ĞƌŶĂŶĚŽWŝƚĞŝƌĂ^ĂŶƚŽƐĞ&ůŽƌĞŝƌĂƐũƵŶƚŽĂŽ
ĂŶĐŽ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ

Ϯϳ͕ϴϲ

dĂůƵĚĞĞĐĂŶƚĞŝƌŽĚĂ^ŝĞŵĞŶƐ

ϱϰϭ͕ϰϱ

ĂŶƚĞŝƌŽĚĂƐƚƌĂĚĂĚŽĂƐĂůĚŽĂŶĂƐĞĂEϮϰϵͲϭ;ĂƌŶĂǆŝĚĞͿ
ZdKd>

ϮϭϮ͕ϱϬ

Municipal,

delegar

nos

anteriores

mandatos

autárquicos um conjunto vasto de competências

nas Juntas de Freguesia mediante a celebração de
protocolos, onde figuravam todos os direitos e obri-

gações de ambas as partes, os meios financeiros,
técnicos e humanos e as matérias objeto de delegação, cuja aceitação foi ratificada pelas respetivas
Assembleias de Freguesia;

ϱϭϬϳ͕ϳϬ




NOVOS ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO A

INCLUIR NOS EQUIPAMENTOS DE GESTÃO E
MANUTENÇÃO DELEGADA:

1. Freguesia da Mina de Água - “Parque infantil
da Praça Central de Vila Chã,” área de 435 m2,
tipologia IV.

Estes instrumentos jurídicos tiveram por fundamen-

to os Art.ºs 13.º e 15.º ambos da Lei n.º 159/99, de

14 de setembro, normativos que hoje se encontram
expressamente revogados pelo Art.º 3.º, n.º 1 al.

c) e d) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que
veio, entre outros, estabelecer o Novo Regime
Jurídico das Autarquias Locais;

2. Freguesia da Falagueira/Venda Nova –

O atual regime jurídico das autarquias locais – a Lei

de 143 m2, tipologia I.

reconfiguração legal das normas com base nas

“Parque Infantil da Matinha da Venda Nova”, área

Amadora, 27 de janeiro de 2015.
A EQUIPA

Assinaturas ilegíveis
DESPACHO N.º 6/P/2014
O Art.º 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro
(Antiga Lei das Autarquias Locais), possibilitou à

n.º 75/2013, de 12 de setembro – veio proceder à
quais os anteriores protocolos foram outorgados,

prevendo-se agora que a delegação de competências se concretize através da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade,

sendo aplicável à negociação, celebração e exe-

cução dos contratos, o disposto na referida lei e,
subsidiariamente, no Código dos Contratos Públicos

(CCP) e no Código do Procedimento Administrativo

(CPA), conforme se estabelece no Art.º 120.º a
123.º;
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Além disso, veio a Nova Lei das Autarquias Locais
contemplar no Art.º 133.º, n.º 1 a existência

Acordos de Execução a celebrar entre as Câmaras

M U N I C I PA L

adequar os instrumentos jurídicos reguladores das
delegações de competências;

Municipais e as Juntas de Freguesia no prazo de 180

Para

expressamente os recursos humanos, patrimoniais

122 e art.º n.º 135.º, o art.º n.º 115/3/4, da Lei n.º

dias após a respetiva instalação, onde se preveja,
e financeiros necessários e suficientes ao exercício
de todas ou algumas das competências, cujo

regime se contém nos Art.ºs 131.º a 136.º e no
Art.º 338.º do CCP;

Com efeito, são Contratos Interadministrativos os

acordos de vontades pelos quais se constituem,
modificam ou extinguem relações jurídicas adminis-

trativas 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 serão celebrados para
tornar operacionalizáveis as competências legal-

mente delegadas pela Câmara Municipal nas Juntas

de Freguesias nos termos do Art.º 132.º, através da
afetação dos recursos humanos, patrimoniais e
financeiros necessários e suficientes. (Art.º 133.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro);

Neste sentido, dando cumprimento ao expresso na

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e em concate-

tal

e

considerando

que

se

aplica

à

Administração Local por remissão dos artigos 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 (…)”.

nação com a reorganização administrativa do terri-

Determino:

por via da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, importa

a dar cumprimento à referida previsão legal, consti-

tório autárquico das freguesias, entretanto efetuado
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tuída pelos seguintes elementos:
Dr. Arlindo Pinto;
Dr. Luis Vargas;

Dr.ª Margarida Guimarães;
Eng.ª Cristina Pereira;

Arqt. Manuel Gonçalves.
Amadora, 27 de fevereiro de 2014
A Presidente

Assinatura ilegível
(Carla Tavares)
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