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EDITAL Nº 92 /2020 

 
--- Luís Manuel Abreu de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, torna públicas, de acordo 
com as disposições do art.º 56º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, as deliberações da 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Azambuja, realizada no dia 2 de dezembro. ------------------------- 
-------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- EXPEDIENTE ------------------------------------------------------------ 
---1. Proposta 105/P/2020 - Âmbito da Transferência de Competências a partir de 01 jan. 2021 – Juntas 
de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
--- “Considerando que” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- as autarquias locais desempenham um papel indispensável no desenvolvimento económico e social dos 
seus territórios, tendo assumido um papel inquestionável no processo de democratização; ------------------- 
--- nessa perspetiva e nos últimos anos, a redefinição do papel do Estado tem afirmado a valorização do 
poder local, designadamente através de propostas de descentralização, as quais reafirmam a importância 
das autarquias na construção de um país mais justo e equilibrado; --------------------------------------------------- 
--- com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma admitindo-se a 
transferência gradual das competências até ao final do ano civil de 2020, data a partir da qual se consideram 
definitivamente transferidas; ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- nos termos referidos na supracitada Lei, a transferência das novas competências, a identificação da 
respetiva natureza e a forma de afetação dos correspondentes recursos são concretizadas através de 
diplomas legais de âmbito setorial; ----------------------------------------------------------------------------------------------
- nessa senda, foi publicado o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que concretiza a transferência de 
competências dos municípios para os órgãos das freguesias; ---------------------------------------------------------- 
--- nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do supracitado Decreto-Lei, determina-se o elenco das competências 
que se consideram transferidas para as freguesias, ressalvando, nos números 3 e 4 do mesmo artigo, que a 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal devidamente acompanhada do parecer de cada 
uma das Juntas de Freguesia, pode deliberar manter no âmbito de intervenção do Município as 
competências, no todo ou em parte, que se revelem indispensáveis para a gestão direta e tenham natureza 
estruturante para o Município ou para a execução de missões de interesse geral e comum, a toda ou a uma 
parte significativa do Município; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
abstrata, o quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da 
autonomia do poder local, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a experiência da Câmara Municipal de Azambuja, no que se refere às delegações de competências 
realizadas até à data com as Juntas de Freguesia do Concelho, nomeadamente as mais recentes que lhes 
foram delegadas por via dos acordos de execução celebrados em 26.11.2018 com a Junta de Freguesia de 
Azambuja, e em 09.10.2018, com as demais; --------------------------------------------------------------------------------- 
--- as competências transferidas para os órgãos das freguesias, elencadas nas alíneas a) a f) do n.º 1 do artigo 
2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, já são, por isso, objeto de delegação por parte do Município de 
Azambuja; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é manifesta a insuficiência de recursos humanos e técnicos por parte das Juntas de Freguesia do Concelho 
para concretizar algumas das competências mais complexas tecnicamente e o Município, tendo esses recursos 
humanos e técnicos centralizados, obtém economias de escala e evita o aumento da despesa pública global; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a competência prevista no número 
3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, proponha que a Assembleia Municipal autorize 
manter no âmbito de intervenção do município, para o ano 2021 e seguintes, as competências elencadas nas 
alíneas g) a m) do número 1.º do artigo 2.º  do referido Decreto-Lei e, bem assim, que nas restantes 
competências elencadas nas alíneas a) a f) do mesmo normativo legal, autorize que se mantenham, na esfera 
do município, os equipamentos e espaços cuja gestão, manutenção e/ou limpeza já se achava subtraída do 
âmbito dos acordos de execução anteriormente celebrados, conforme esquematicamente se apresenta no 
Anexo I à presente proposta e que dela faz parte integrante.-------------- 
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--- Anexo I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ÂMBITO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS A PARTIR DE 01.01.2021 --------------------------------------- 
--- Competências que se mantêm, na totalidade, na esfera do Município: --------------------------------------------- 
--- A utilização e ocupação da via pública; -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a mensagem está relacionada 
com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à 
fachada do mesmo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão; ----------------------------------------------- 
--- A autorização da colocação de recintos improvisados; ----------------------------------------------------------------- 
--- A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente na sua área de jurisdição; ----------- 
--- A autorização da realização de acampamentos ocasionais; ----------------------------------------------------------- 
--- A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos, 
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas 
a queimas e queimadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Competências que se mantêm, em parte, na esfera do Município: --------------------------------------------------- 
--- A gestão e manutenção de espaços verdes, nos seguintes espaços/equipamentos: ----------------------------- 
 

Freguesia 
Espaços Verdes 

Designação Área (m2) Responsabilidade 

Alcoentre 

   
Jardim da Alcoentre 8 423,20 CM 
Jardim de Tagarro 892,50 CM 
Rotunda de Alcoentre 1 961,00 CM 
Socasa de Alcoentre 1 473,00 CM 

Aveiras de Baixo 
Virtudes  1 756,00 CM 
Urbanização Quinta de S. António – Casais da Lagoa 1 886,00 CM 

Aveiras de Cima 

   
Jardim das Comeiras I  138,00 CM 
Jardim das Comeiras II 1 474,00 CM 
Entrada Sul de Aveiras de Cima 152,00 CM 
Urbanização das Chães II 1 610,00 CM 
EB1 de Aveiras de Cima 202,00 CM 
Escola Grandella 871,00 CM 
Urbanização das Chães I 2 592,00 CM 
Rotunda de Aveiras de Cima 2 266,00 CM 
Rotundas de Vale do Brejo 216,00 CM 
EB23 – Aveiras de Cima 4 100,00 CM 

 

Azambuja 

Jardim do Campo da Feira 9 690,00 CM 
Fonte Santa Teresinha 120,00 CM 
Jardim das Azambujiades 2 400,00 CM 
Jardim dos Forcados Amadores de Azambuja  2 850,00 CM 
Rotunda Nascente e Faixa Paralela à EN3 8 170,00 CM 
Quinta dos Gatos 657,00 CM 
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Urbanização da Socasa e Centro Cultural  3 257,00 CM 
Jardim da Igreja 420,00 CM 
Posto de abastecimento da Galp 1 412,00 CM 
Estádio Municipal 1 550,00 CM 
Bairro do PER 700,00 CM 
Jardim Urbano 5 105,00 CM 
Complexo das piscinas municipais 1 802,00 CM 
Eixo Viário 1 690,00 CM 
Fábrica da cortiça 2 607,50 CM 
Jardim da Areeira 3 675,00 CM 
Jardim dos Casais de Baixo 3 256,00 CM 
Páteo do Valverde 1 084,00 CM 
Rotunda dos Casais de Baixo 451,00 CM 
Rotunda Poente 6 154,00 CM 
Valverde 3 000,00 CM 
Margem da Ribeira do Valverde 3 229,00 CM 
EB1 – Quinta dos Gatos 1 341,20 CM 

 
Na freguesia de Azambuja a gestão de manutenção corrente de feiras e mercados, exceto do mercado 
diário, após a realização de obras. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Competências que se transferem para as freguesias: ----------------------------------------------------------------- 
--- A gestão e manutenção de espaços verdes, nos espaços/equipamentos não referidos na tabela que 
antecede; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros, em espaço urbano; ---------------------------- 
--- A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão; --------------------------------------------------------------------------- 
--- A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados, com a exceção suprarreferida relativamente à 
freguesia de Azambuja; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 
do ensino básico*; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 
do ensino básico*------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- * Não se aplica à freguesia de Aveiras de Baixo, por inexistência dos equipamentos em causa.” ----------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação a Proposta 105/P/2020 foi aprovada por unanimidade. ---------------------------- 
--- 2.  Acordos de Transferência de Competências e Recursos com as Juntas de Freguesia: ------------------ 
--- 2.1 - Proposta 106/P/2020 – Alcoentre ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
--- “Considerando que:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; ---------------------- 
--- nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu âmbito 
as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; ---------------------------------------------------------------------------- 
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--- nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade, conforme minuta de Acordo 
de transferência de competências e recursos que se anexa à presente proposta e dela faz parte integrante;  
--- de e acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 39.º 
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias não 
pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos sejam 
inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias, ------------------ 
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; ------------------------- 
--- as competências a transferir, objeto dos Acordos de transferência de competências e de recursos em 
anexo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, 
através de acordos de execução, mantendo-se a verificação da não exigência de afetação de recursos 
humanos e materiais, e sendo os recursos financeiros apurados nos termos do considerando anterior; ---- 
--- Propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, delibere submeter, à Assembleia Municipal, a minuta de Acordo de transferência 
de competências e recursos a celebrar com a Freguesia de Alcoentre, para aprovação e consequente 
autorização para a sua celebração. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA E A 
FREGUESIA DE ALCOENTRE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---a) com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; ---------------------- 
--- b) nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu 
âmbito as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando 
agora as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; ------------------------------------------------------ 
--- d) nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; -------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) o exercício destas competências pelas Freguesias não determina o aumento da despesa pública global 
e promove o aumento da eficiência e da eficácia da gestão de recursos por parte das autarquias, o que 
resulta numa melhoria dos serviços prestados às respetivas populações; ------------------------------------- 
--- f) os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade; ------------------------- 
--- g) a diferenciação necessária em função da natureza e dimensão das freguesias, da sua população, da 
sua capacidade de execução, face às infraestruturas/equipamentos a transferir, foi tida em consideração, 
tal como previsto no n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16/08; ---------------------------------------------- 
--- h) de acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 
39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias 
não pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos sejam 
inferiores às constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias; -------------------- 
--- i) os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período, entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; -------------------- 
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j) as competências a transferir e objeto do presente acordo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas 
pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, através de acordos de execução, mantendo-se a 
verificação da não afetação de recursos humanos e materiais e sendo os recursos financeiros apurados nos 
termos do considerando anterior; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- k) a base legal que permite este acordo é o Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, e o n.º 2 do artigo 38.º 
da Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, tendo também em atenção os artigos 32.º e o artigo 24.º, ambos do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -------------------------------------------------------------------------- 
--- Entre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1º MUNICÍPIO DE AZAMBUJA, pessoa coletiva de direito público n.º 506821480, com sede no Praça do 
Município, n.º 19, 2050-315 Azambuja, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na 
alínea f) do nº 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------- 
--- E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2º FREGUESIA DE ALCOENTRE, pessoa coletiva n.º 506912175, com sede em Rua D. João I, nº 20, 2065-
030 Alcoentre, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Francisco 
António Galvão Morgado, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos e para os efeitos do disposto no artigo 39.º da Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto, é livremente e de boa-fé celebrado o presente ACORDO DE TRANSFERÊNCIA 
DE COMPETÊNCIAS E DE RECURSOS (doravante, Acordo) o qual se rege pelo disposto nos considerandos 
supra e nas cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula 1.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objeto ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente acordo concretiza a transferência das seguintes competências do Município de Azambuja para 
a Junta de Freguesia de Alcoentre: -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Gestão e manutenção de espaços verdes (Anexo A); --------------------------------------------------------------- 
--- b) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano (Anexo B); -------------- 
--- c) Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão (Anexo C); --------------------------------------------------------------- 
--- d) Gestão e manutenção corrente das feiras e mercados; ------------------------------------------------------------ 
--- e) Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 
do ensino básico (Anexo D); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- f) Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos referidos na alínea anterior. --------------- 
--- Cláusula 2.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Normativo aplicável -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Na execução do presente acordo observar-se-ão: --------------------------------------------------------------------- 
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos em todos os anexos que dele fazem integrante; ----- 
--- b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e regime jurídico nela aprovado. ----------------------------------------- 
--- c) A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. Subsidiariamente, observar-se-ão, ainda: ------------------------------------------------------------------------------- 
--- a). As disposições constantes do Código Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas adaptações; 
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. As dúvidas interpretativas ocorridas na execução deste acordo serão resolvidas por deliberação do 
Município ouvida a Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 3.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Gestão e manutenção de espaços verdes ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Para efeitos do disposto na alínea a) da Cláusula 1.ª, entendem-se por Espaços Verdes todos os jardins, 
rotundas ajardinadas, floreiras, canteiros e todos aqueles espaços, na área geográfica da Freguesia de 
Alcoentre, que se destinam à utilização pelos cidadãos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre, 
encontrando-se ou não ajardinados à data da assinatura do presente acordo. -------------------------------------- 
--- 2. Por razões de eficiência na conservação, a complexidade, dimensão e diversidade dos espaços, bem 
como os meios necessários à intervenção que tal exige, a gestão e manutenção dos diversos espaços verdes 
compete à Freguesia ou ao Município, de acordo com o que se acha determinado no Anexo A. ----------------- 
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--- 3.A gestão e manutenção dos espaços verdes existentes compreendem a conservação, arranjo e limpeza 
de espaços verdes públicos, nomeadamente: --------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Limpeza do espaço; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Monda dos canteiros; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Corte de relva; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Poda de árvores e arbustos; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- e) Reposição de plantas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- f) Manutenção e programação do sistema de rega; --------------------------------------------------------------------- 
--- g) Adubação e aplicação de produtos fitossanitários, designadamente, de herbicidas seletivos nos 
relvados e produtos fitofarmacêuticos de combate a pragas e doenças. ----------------------------------------------- 
--- 4. Qualquer alteração ou intervenção nos espaços que ultrapasse a simples manutenção e conservação, 
carece de análise técnica por parte dos serviços municipais afetos ao pelouro do Ambiente do Município e 
de acordo entre as partes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 4.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano ---------------------------------- 
--- 1.O exercício da competência referida na alínea b) da Cláusula 1-ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, compreendendo, nomeadamente: ---------------------- 
--- a) Varredura e lavagem manual ou mecânica das vias e espaços públicos, com a exceção da recolha de 
monos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Corte de ervas e aplicação de herbicida; --------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Limpeza de papeleiras -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros. ------------------------------------------------------------------- 
--- 2.A extensão do espaço urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a transferir, é o que resulta 
do Anexo B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 5.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1.O exercício da competência referida na alínea c) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, tendo em atenção o mobiliário em causa, tipologia 
dos equipamentos e o desgaste e utilização a que estão sujeitos, compreendendo, nomeadamente: 
A manutenção do mobiliário existente através da sua limpeza e demais procedimentos que se afigurem 
adequados; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b). Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, com prioridade para pinturas, limpezas e 
substituição de peças partidas e/ou danificadas; ----------------------------------------------------------------------------- 
--- c) A substituição do mobiliário quando não for possível proceder à sua reparação. ----------------------------- 
--- 2. Para efeitos do disposto no número anterior considera-se mobiliário urbano, nomeadamente: ---------- 
--- a) Mesas e bancos de jardim; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Papeleiras; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Bebedouros; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Floreiras; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Cinzeiros; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- f) Pérgulas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- g) Estruturas de madeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O número de equipamentos de mobiliário urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a transferir, 
é o que resulta do Anexo C.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 
ensino básico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1.O exercício da competência referida na alínea e) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público e compreende, nomeadamente: -------------------------- 
--- a) Aquisição e colocação de lâmpadas e respetivos acessórios, fechaduras, vidros, interruptores e telhas;  
--- b) Arranjo de portas, janelas, chão, paredes, tetos e estores;---------------------------------------------------------- 
--- c)Fixação de cabides e espelhos; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d)Colocação, reparação ou substituição de porta rolos de papel higiénico, toalheiros, saboneteiras, 
dispensadores de toalhetes, papeleiras e outros equipamentos similares;--------------------------------------------- 
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--- e)Pequenas operações elétricas e de canalização, incluindo desentupimento/limpeza de sistemas de 
esgotos, substituição ou reparação de torneiras, autoclismos, tampos de sanitas e equipamentos similares.- 
--- 2.Para efeitos do número anterior, consideram-se pequenas reparações aquelas que ocorram 
isoladamente e num determinado período temporal.------------------------------------------------------------------------ 
--- 3.O número de estabelecimentos a intervir e a respetiva área, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo D.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 7.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Manutenção dos Espaços envolventes --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O exercício da competência referida na alínea f) da Cláusula 1.ª compreende a limpeza, manutenção e 
conservação dos espaços de jogo e recreio, designadamente a substituição das areias, entendendo-se por 
espaço envolvente todo o espaço sob o domínio de jurisdição da escola. --------------------------------------------- 
--- Cláusula 8.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Normas Técnicas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- No exercício das competências transferidas, a Freguesia deve observar as normas técnicas que constam 
do Anexo F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 9.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Transferência de recursos para as freguesias ------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Para o exercício das competências transferidas, são acordados os recursos financeiros e/ou humanos 
e/ou patrimoniais, a transferir para as freguesias. --------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Os recursos podem ser alterados por acordo entre o município e a freguesia, aplicando-se, com as 
necessárias adaptações, o procedimento previsto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de 
abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Os recursos apurados e constantes do presente Acordo, são acordados pelo período anual e mantêm-
se para os anos subsequentes, salvo deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos de 
qualquer uma das partes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. Caso haja alterações aos recursos a transferir, para efeitos de inscrição nos Orçamentos do Estado dos 
anos subsequentes, o município comunica à DGAL, até 30 de junho de cada ano, as deliberações referidas 
no número anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula 10.ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Recursos financeiros -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1.A título de compensação pelos encargos resultantes do exercício das competências transferidas, 
referidas na Cláusula 1.ª, os recursos financeiros destinados ao cumprimento do presente acordo provêm 
do orçamento municipal, após deliberação das Assembleias Municipal e de Freguesia,  e são calculados 
tendo por base a estrutura de despesas e de receitas que o Município tem com o exercício das competências 
em causa, não podendo ser inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas 
matérias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Os recursos financeiros referidos no número anterior são financiados por receita municipal proveniente 
do Fundo de Equilíbrio Financeiro e da participação variável no Imposto sobre o rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS), sendo transferidos pela DGAL diretamente para a Junta de Freguesia, por dedução àquelas 
transferências para o município. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. As transferências financeiras para a Junta de Freguesia serão efetuadas em duodécimos, pela DGAL, 
até ao dia 15 de cada mês, em conformidade com o respetivo mapa financeiro, que constitui o Anexo E.  --- 
--- Cláusula 11.ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Recursos humanos e patrimoniais -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As partes acordam que não são afetos recursos humanos e patrimoniais do Município de Azambuja à 
execução do presente acordo, por não se revelar necessário, dado que as competências transferidas são 
apenas relativas a trabalhos de manutenção corrente e que já se encontravam a ser executadas pela 
Freguesia, por via de anterior acordo de execução, sem prejuízo de eventual alteração que possa ocorrer, 
por acordo entre as partes, caso venha a mostrar-se necessário para o adequado exercício das competências 
legalmente transferidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- Cláusula 12.ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Direitos e obrigações das partes ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Compete ao Município: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Acompanhar a transferência das competências nos termos do presente acordo; ----------------------------- 
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--- b) Comunicar à DGAL as deliberações autorizadoras dos órgãos deliberativos, nos termos dos números 4 
a 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril, para efeitos de inscrição das verbas a transferir 
no Orçamento do Estado, acompanhadas de mapa discriminativo dos recursos financeiros a transferir, 
através de formulário próprio disponibilizado pela DGAL; ----------------------------------------------------------------- 
--- c) Prestar apoio técnico e logístico à Freguesia, no âmbito das matérias transferidas, caso o seja solicitado 
e dentro das suas possibilidades; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Compete à Freguesia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Exercer as competências transferidas de modo eficiente e eficaz; ------------------------------------------------ 
--- b) Desenvolver os procedimentos administrativos adequados à realização das despesas, quer no que se 
refere às empreitadas de obras públicas, quer ao fornecimento e aquisição de bens e serviços, com os seus 
recursos próprios ou recorrendo a serviços externos, cumprindo o Código dos Contratos Públicos e o Código 
do Procedimento Administrativo; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Aplicar unicamente o recurso financeiro previsto na alínea b) do número anterior ao cumprimento do 
respetivo objeto e a mais nenhum outro fim; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Solicitar a colaboração do Município, nos termos e para os efeitos da alínea c) do número anterior; --- 
--- e) Apresentar os relatórios referidos no n.º 3 da cláusula 13.ª, nos quais será prestada informação 
circunstanciada sobre o exercício das competências transferidas; ------------------------------------------------------- 
--- f) Dar conhecimento ao Município, no prazo de cinco dias, de toda e qualquer situação de que tenha 
conhecimento e que possa vir a prejudicar, impedir, tornar mais oneroso ou difícil o exercício das 
competências transferidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Compete, ainda à Freguesia, no âmbito da cooperação com o Município e outras entidades públicas: - 
--- a) Colaborar na localização e comunicação de estaleiros ilegais, amontoados de entulho ou vazamento 
de lixos, nomeadamente na via pública e em logradouros abandonados, que representem perigo para o 
meio ambiente e/ou para a saúde pública; ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- b) Colaborar na localização e comunicação de deficiências de iluminação pública; ----------------------------- 
--- c) Colaborar na localização e comunicação da existência de viaturas, roulottes, atrelados, ou outros 
estacionados na via pública em estado de abandono ou a dificultar a circulação de veículos e peões; --------- 
--- d) Colaborar na identificação e comunicação de roturas nos sistemas de rega; ---------------------------------- 
--- e) Colaborar na divulgação de editais, comunicações de eventos e Boletim Municipal, entre outros. ------- 
--- Cláusula 13.ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acompanhamento do desempenho das competências ------------------------------------------------------------------ 
--- 1.O Município, através dos seus serviços, pode verificar o cumprimento do presente acordo, mediante a 
realização de vistorias e inspeções à gestão, limpeza, reparações e manutenções realizadas pela Freguesia, 
bem como exigir-lhe informações e documentos comprovativos de despesa que considere necessários. ------ 
--- 2. As deliberações da Câmara Municipal no âmbito da verificação do cumprimento do objeto do presente 
acordo são imediatamente aplicáveis e vinculam a Freguesia, devendo esta proceder à correção das 
situações em conformidade com aquelas. -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3.A Freguesia apresentará um relatório semestral à Câmara Municipal, no prazo de 60 dias após o termo 
do respetivo semestre, das atividades desenvolvidas no âmbito das competências objeto da transferência, 
sendo que os relatórios serão objeto de apreciação na sessão seguinte da Assembleia Municipal. ------------- 
--- Cláusula 14.ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Vicissitudes do Acordo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1.O presente acordo pode ser modificado por vontade das partes, sempre que se verifique uma alteração 
anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de acordar nos termos aqui 
previstos ou quando assim o imponham razões de interesse público, desde que devidamente 
fundamentadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2.A modificação ao acordo obedece a forma escrita e segue as especificidades previstas no n.º 3 do artigo 
6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, sempre que implique a alteração de recursos a transferir. --- 
--- 3.O presente acordo pode cessar por resolução, com fundamento no incumprimento da contraparte ou 
por motivos de relevante interesse público devidamente justificados. -------------------------------------------------- 
--- 4.A cessação do presente acordo não poderá nunca pôr em causa a continuidade do serviço público, 
cabendo ao Município o exercício das competências para as quais o acordo tenha deixado de vigorar e 
enquanto não se alcançar novo acordo ou se decida pela reversão da competência. ------------------------------- 
--- Cláusula 15.ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Reversão das competências ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1. Pode ocorrer a reversão das competências transferidas, por acordo entre as partes. ----------------------- 
--- 2.A reversão produz efeitos em data a acordar entre as partes, e implica o regresso dos recursos humanos 
e patrimoniais afetos às competências, caso tenha havido transição dos mesmos, nos temos definidos no 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril. ------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula 16.ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1.O presente acordo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021. ---------------------------------------------------- 
--- 2.O presente terá eficácia após a sua aprovação pelos órgãos deliberativos de ambas as Outorgantes. -- 
--- Cláusula 17.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Publicidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ambas as Outorgantes deverão publicitar devidamente este acordo, nos locais de estilo, e publicá-lo nas 
suas páginas da Internet.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 18.ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Disposições finais e transitórias ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Com a aprovação do presente acordo caducam automaticamente todos os acordos, protocolos e 
quaisquer adendas aos mesmos, referentes às competências constantes da clausula 1.ª ----------------------- 
 

 ANEXO A - ESPAÇOS VERDES 
 

Freguesia Espaços Verdes 

Designação Área (m2) Responsabilidade 

Alcoentre 

Vale Carril 220,00 JF 
Mercado de Alcoentre 220,00 JF 
Marco da Espinheira  200,00 JF 
Jardim da Alcoentre 8 423,20 CM 
Jardim de Tagarro 892,50 CM 
Rotunda de Alcoentre 1 961,00 CM 
Socasa de Alcoentre 1 473,00 CM 

 
ANEXO B – LIMPEZA URBANA 
 

Freguesia Arruamentos para limpeza urbana 
(m) 

Alcoentre 42 900 
 
ANEXO C – MOBILIÁRIO URBANO 

 
ANEXO D – ESCOLAS  
 

Freguesia 
Estabelecimentos de Ensino 

Designação Área 
(m2) 

Alcoentre Centro Escolar de Alcoentre 1 883,85 
 
ANEXO E – MONTANTES A TRANSFERIR 

Mesas e Bancos de Jardim Papeleiras Floreiras Bebedouros Pergulas Cinzeiros 
(Metal) 

Estruturas 
de 

Madeira 
Outros  

Madeira Metal Pedra Madeira Metal Plástico Outros Pedra Metal Outros  
88 3 6 15 14 5 0 0 2 0 4 0 0 0 0  
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Freguesia Valor  Valor  
Anual  Mensal 

Alcoentre 83 176,96 6 931,41 
Aveiras de Baixo 30 093,33 2 507,78 
Aveiras de Cima 106 288,96 8 857,41 
Azambuja 150 862,99 12 571,92 
Vale do Paraíso 19 632,36 1 636,03 
Vila Nova da Rainha 40 673,46 3 389,46 
União das Freguesias de Manique do Int., VNS Pedro e Maçussa 136 097,72 11 341,48 

Total 566 825,78 47 235,48 
 
 
 

Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Gestão e 

manutenção 
de espaços 

verdes 
(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. a))  

Limpeza das vias e 
espaços públicos, 

sarjetas e 
sumidouros em 
espaço urbano 

(cláusula 1ª, n.º 1, al. 
b))  

Manutenção, 
reparação e 
substituição 

do mobiliário 
urbano 

instalado no 
espaço público 

(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. c))  

Gestão e 
manutenção 
corrente das 

feiras e 
mercados 

(cláusula 1ª, n.º 
1, al. d))  

Realização de 
pequenas reparações 

nos 
estabelecimentos de 
educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo 
do ensino básico, 

incluindo a 
manutenção dos 

espaços envolventes  
(cláusula 1ª, n.º 1, al. 

e) e f))  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Alcoentre 2 312,96 59 631,00 2 285,16 0,00 18 947,84 83 176,96 
Aveiras de Baixo 9 012,59 18 862,30 2 218,44 0,00 0,00 30 093,33 
Aveiras de Cima 6 978,63 55 461,00 3 085,80 0,00 40 763,53 106 288,96 
Azambuja 28 930,07 67 331,60 5 604,48 0,00 48 996,84 150 862,99 
Vale do Paraíso 2 005,77 10 591,80 1 034,16 0,00 6 000,63 19 632,36 
Vila Nova da Rainha 23 577,74 11 011,58 1 401,12 0,00 4 683,02 40 673,46 
União das Freguesias de 
Manique do Int., VNS 
Pedro e Maçussa 

43 937,21 66 720,00 8 306,64 0,00 17 133,87 136 097,72 

Total 116 754,97 289 609,28 23 935,80 0,00 136 525,73 566 825,78 
Notas:       
(*) Apurados de acordo com os critérios seguintes:     
 - coluna (2) - 3,61€ por m2 de espaço verde a manter pela Junta de 
Freguesia indicado no Anexo A;      
 - coluna (3) - 1,39€ por m de arruamento da Freguesia indicado no Anexo B;      
 - coluna (4) – 16,68€ por unidade de mobiliário urbano indicada no Anexo C;    
 - coluna (5) - a gestão e manutenção corrente das feiras e mercados será financiada diretamente pelos recursos obtidos no âmbito dessa atividade; 
 - coluna (6) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos 
 do art.º 39.º do CIMI) de cada estabelecimento de ensino localizado na Freguesia indicado no Anexo D. 

--- Uma vez posta a votação a Proposta 106/P/2020 foi aprovada por unanimidade. ---------------------------- 
---2.2 - Proposta 107/P/2020 – Aveiras de Baixo ------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------
--- “Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesia 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; ----------------------- 
nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4);  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu âmbito 
as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade legal;   
--- nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, A Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade, conforme minuta de Acordo 
de transferência de competências e recursos que se anexa à presente proposta e dela faz parte integrante;
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- de e acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 39.º 
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias não 
pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos sejam 
inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias,  ---------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; --------------------------  
--- as competências a transferir, objeto dos Acordos de transferência de competências e de recursos em 
anexo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, 
através de acordos de execução, mantendo-se a verificação da não exigência de afetação de recursos 
humanos e materiais, e sendo os recursos financeiros apurados nos termos do considerando anterior; -----  
--- Propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, delibere submeter, à Assembleia Municipal, a minuta de Acordo de transferência 
de competências e recursos a celebrar com a Freguesia de Aveiras de Baixo, para aprovação e consequente 
autorização para a sua celebração.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA E A 
FREGUESIA DE AVEIRAS DE BAIXO ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -----------------------  
--- b) nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu 
âmbito as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando 
agora as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; ---------------------------------------------------------------------  
--- d) nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) o exercício destas competências pelas Freguesias não determina o aumento da despesa pública global 
e promove o aumento da eficiência e da eficácia da gestão de recursos por parte das autarquias, o que 
resulta numa melhoria dos serviços prestados às respetivas populações;  --------------------------------------------  
--- f) os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade; ---------------------------------  
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--- g) a diferenciação necessária em função da natureza e dimensão das freguesias, da sua população, da 
sua capacidade de execução, face às infraestruturas/equipamentos a transferir, foi tida em consideração, 
tal como previsto no n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16/08; -----------------------------------------------  
--- h) de acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 
39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias 
não pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos sejam 
inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias; ---------------------------  
--- i) os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; --------------------------  
---j) as competências a transferir e objeto do presente acordo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas 
pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, através de acordos de execução, mantendo-se a 
verificação da não afetação de recursos humanos e materiais e sendo os recursos financeiros apurados nos 
termos do considerando anterior; ------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- k) a base legal que permite este acordo é o Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, e o n.º 2 do artigo 38.º 
da Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, tendo também em atenção os artigos 32.º e o artigo 24.º, ambos do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  -------------------------------------------------------------------------------  
--- Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1º MUNICÍPIO DE AZAMBUJA, pessoa coletiva de direito público n.º 506821480, com sede no Praça do 
Município, n.º 19, 2050-315 Azambuja, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na 
alínea f) do nº 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  ---------------------------------  
--- E  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --- 2º FREGUESIA DE AVEIRAS DE BAIXO, pessoa coletiva 506 912 183, com sede na Rua 25 de Abril, 26, 
2050-018 Aveiras de Baixo, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia, 
Carlos António Pereira Piriquito, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 
18.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  --------------------------------------------------------------------  
 --- Após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos e para os efeitos do disposto no artigo 39.º da Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto, é livremente e de boa-fé celebrado o presente ACORDO DE TRANSFERÊNCIA 
DE COMPETÊNCIAS E DE RECURSOS (doravante, Acordo) o qual se rege pelo disposto nos considerandos 
supra e nas cláusulas seguintes:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1.ª  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente acordo concretiza a transferência das seguintes competências do Município de Azambuja para 
a Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo:  -------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Gestão e manutenção de espaços verdes (Anexo A);  ----------------------------------------------------------------  
--- b) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano (Anexo B); --------------  
--- c) Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão (Anexo C); ----------------------------------------------------------------------------  
--- d) Gestão e manutenção corrente das feiras e mercados; -------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Normativo aplicável --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Na execução do presente acordo observar-se-ão: --------------------------------------------------------------------  
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos em todos os anexos que dele fazem integrante; --  
---b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e regime jurídico nela aprovado. -------------------------------------- 
---c) A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto;  ---------------------------------------------------------------------------------------  
---d) O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril.  ------------------------------------------------------------------------------  
---2. Subsidiariamente, observar-se-ão, ainda:  -------------------------------------------------------------------------------  
--- a) As disposições constantes do Código Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas adaptações;  
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------  
---3. As dúvidas interpretativas ocorridas na execução deste acordo serão resolvidas por deliberação do 
Município ouvida a Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Cláusula 3.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Gestão e manutenção de espaços verdes -----------------------------------------------------------------------------------  
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--- 1. Para efeitos do disposto na alínea a) da Cláusula 1.ª, entendem-se por Espaços Verdes todos os jardins, 
rotundas ajardinadas, floreiras, canteiros e todos aqueles espaços, na área geográfica da Freguesia de 
Aveiras de Baixo, que se destinam à utilização pelos cidadãos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar 
livre, encontrando-se ou não ajardinados à data da assinatura do presente acordo. ------------------------------   
--- 2. Por razões de eficiência na conservação, a complexidade, dimensão e diversidade dos espaços, bem 
como os meios necessários à intervenção que tal exige, a gestão e manutenção dos diversos espaços verdes 
compete à Freguesia ou ao Município, de acordo com o que se acha determinado no Anexo A. ---------------  
---3. A gestão e manutenção dos espaços verdes existentes compreendem a conservação, arranjo e limpeza 
de espaços verdes públicos, nomeadamente:  --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Limpeza do espaço;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Monda dos canteiros;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Corte de relva;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Poda de árvores e arbustos;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Reposição de plantas;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) Manutenção e programação do sistema de rega;  --------------------------------------------------------------------  
--- g) Adubação e aplicação de produtos fitossanitários, designadamente, de herbicidas seletivos nos 
relvados e produtos fitofarmacêuticos de combate a pragas e doenças. ----------------------------------------------  
--- 4. Qualquer alteração ou intervenção nos espaços que ultrapasse a simples manutenção e conservação, 
carece de análise técnica por parte dos serviços municipais afetos ao pelouro do Ambiente do Município e 
de acordo entre as partes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano --------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea b) da Cláusula 1-ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, compreendendo, nomeadamente: --------------------  
--- a) Varredura e lavagem manual ou mecânica das vias e espaços públicos, com a exceção da recolha de 
monos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---b) Corte de ervas e aplicação de herbicida; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Limpeza de papeleiras --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---d) Desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros. -------------------------------------------------------------------  
---2. A extensão do espaço urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a transferir, é o que resulta 
do Anexo B.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea c) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, tendo em atenção o mobiliário em causa, tipologia 
dos equipamentos e o desgaste e utilização a que estão sujeitos, compreendendo, nomeadamente: --------  
--- a) A manutenção do mobiliário existente através da sua limpeza e demais procedimentos que se afigurem 
adequados;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, com prioridade para pinturas, limpezas e 
substituição de peças partidas e/ou danificadas;  ---------------------------------------------------------------------------  
--- c) A substituição do mobiliário quando não for possível proceder à sua reparação.  ---------------------------  
--- 2. Para efeitos do disposto no número anterior considera-se mobiliário urbano, nomeadamente: --------  
--- a) Mesas e bancos de jardim;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Papeleiras;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Bebedouros;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Floreiras; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Cinzeiros;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) Pérgulas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- g) Estruturas de madeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. O número de equipamentos de mobiliário urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo C. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Normas Técnicas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- No exercício das competências transferidas, a Freguesia deve observar as normas técnicas que constam 
do Anexo E. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Transferência de recursos para as freguesias -----------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Para o exercício das competências transferidas, são acordados os recursos financeiros e/ou humanos 
e/ou patrimoniais, a transferir para as freguesias.  -------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Os recursos podem ser alterados por acordo entre o município e a freguesia, aplicando-se, com as 
necessárias adaptações, o procedimento previsto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de 
abril.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Os recursos apurados e constantes do presente Acordo, são acordados pelo período anual e mantêm-
se para os anos subsequentes, salvo deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos de 
qualquer uma das partes.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4. Caso haja alterações aos recursos a transferir, para efeitos de inscrição nos Orçamentos do Estado dos 
anos subsequentes, o município comunica à DGAL, até 30 de junho de cada ano, as deliberações referidas 
no número anterior.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --- Cláusula 8.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos financeiros --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A título de compensação pelos encargos resultantes do exercício das competências transferidas, 
referidas na Cláusula 1.ª, os recursos financeiros destinados ao cumprimento do presente acordo provêm 
do orçamento municipal, após deliberação das Assembleias Municipal e de Freguesia, e são calculados 
tendo por base a estrutura de despesas e de receitas que o Município tem com o exercício das competências 
em causa, não podendo ser inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas 
matérias.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Os recursos financeiros referidos no número anterior são financiados por receita municipal proveniente 
do Fundo de Equilíbrio Financeiro e da participação variável no Imposto sobre o rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS), sendo transferidos pela DGAL diretamente para a Junta de Freguesia, por dedução àquelas 
transferências para o município.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. As transferências financeiras para a Junta de Freguesia serão efetuadas em duodécimos, pela DGAL, 
até ao dia 15 de cada mês, em conformidade com o respetivo mapa financeiro, que constitui o Anexo E.   
--- Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos humanos e patrimoniais --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As partes acordam que não são afetos recursos humanos e patrimoniais do Município de Azambuja à 
execução do presente acordo, por não se revelar necessário, dado que as competências transferidas são 
apenas relativas a trabalhos de manutenção corrente e que já se encontravam a ser executadas pela 
Freguesia, por via de anterior acordo de execução, sem prejuízo de eventual alteração que possa ocorrer, 
por acordo entre as partes, caso venha a mostrar-se necessário para o adequado exercício das competências 
legalmente transferidas.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 10.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Direitos e obrigações das partes ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Compete ao Município:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Acompanhar a transferência das competências nos termos do presente acordo; ---------------------------  
--- b) Comunicar à DGAL as deliberações autorizadoras dos órgãos deliberativos, nos termos dos números 4 
a 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril, para efeitos de inscrição das verbas a transferir 
no Orçamento do Estado, acompanhadas de mapa discriminativo dos recursos financeiros a transferir, 
através de formulário próprio disponibilizado pela DGAL; -----------------------------------------------------------------  
--- c) Prestar apoio técnico e logístico à Freguesia, no âmbito das matérias transferidas, caso o seja solicitado 
e dentro das suas possibilidades;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Compete à Freguesia:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---a) Exercer as competências transferidas de modo eficiente e eficaz;  -----------------------------------------------  
---b) Procedimento Administrativo;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Aplicar unicamente o recurso financeiro previsto na alínea b) do número anterior ao cumprimento do 
respetivo objeto e a mais nenhum outro fim;  ---------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Solicitar a colaboração do Município, nos termos e para os efeitos da alínea c) do número anterior;  
--- e) Apresentar os relatórios referidos no n.º 3 da cláusula 11.ª, nos quais será prestada informação 
circunstanciada sobre o exercício das competências transferidas; ------------------------------------------------------  
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--- f) Dar conhecimento ao Município, no prazo de cinco dias, de toda e qualquer situação de que tenha 
conhecimento e que possa vir a prejudicar, impedir, tornar mais oneroso ou difícil o exercício das 
competências transferidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Compete, ainda à Freguesia, no âmbito da cooperação com o Município e outras entidades públicas:  
--- a)Colaborar na localização e comunicação de estaleiros ilegais, amontoados de entulho ou vazamento 
de lixos, nomeadamente na via pública e em logradouros abandonados, que representem perigo para o 
meio ambiente e/ou para a saúde pública; ------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Colaborar na localização e comunicação de deficiências de iluminação pública; ----------------------------  
--- c) Colaborar na localização e comunicação da existência de viaturas, roulottes, atrelados, ou outros 
estacionados na via pública em estado de abandono ou a dificultar a circulação de veículos e peões;  ------  
--- d) Colaborar na identificação e comunicação de roturas nos sistemas de rega; ---------------------------------  
--- e) Colaborar na divulgação de editais, comunicações de eventos e Boletim Municipal, entre outros.  ----  
 --- Cláusula 11.ª -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhamento do desempenho das competências -----------------------------------------------------------------  
--- 1. O Município, através dos seus serviços, pode verificar o cumprimento do presente acordo, mediante a 
realização de vistorias e inspeções à gestão, limpeza, reparações e manutenções realizadas pela Freguesia, 
bem como exigir-lhe informações e documentos comprovativos de despesa que considere necessários. ----  
--- 2. As deliberações da Câmara Municipal no âmbito da verificação do cumprimento do objeto do presente 
acordo são imediatamente aplicáveis e vinculam a Freguesia, devendo esta proceder à correção das 
situações em conformidade com aquelas. -------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3.A Freguesia apresentará um relatório semestral à Câmara Municipal, no prazo de 60 dias após o termo 
do respetivo semestre, das atividades desenvolvidas no âmbito das competências objeto da transferência, 
sendo que os relatórios serão objeto de apreciação na sessão seguinte da Assembleia Municipal.  -----------  
--- Cláusula 12.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vicissitudes do Acordo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente acordo pode ser modificado por vontade das partes, sempre que se verifique uma alteração 
anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de acordar nos termos aqui 
previstos ou quando assim o imponham razões de interesse público, desde que devidamente 
fundamentadas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A modificação ao acordo obedece a forma escrita e segue as especificidades previstas no n.º 3 do artigo 
6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, sempre que implique a alteração de recursos a transferir. -  
--- 3. O presente acordo pode cessar por resolução, com fundamento no incumprimento da contraparte ou 
por motivos de relevante interesse público devidamente justificados. -------------------------------------------------  
--- 4. A cessação do presente acordo não poderá nunca pôr em causa a continuidade do serviço público, 
cabendo ao Município o exercício das competências para as quais o acordo tenha deixado de vigorar e 
enquanto não se alcançar novo acordo ou se decida pela reversão da competência. -----------------------------  
--- Cláusula 13.ª  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Reversão das competências ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Pode ocorrer a reversão das competências transferidas, por acordo entre as partes.  ---------------------  
--- 2. A reversão produz efeitos em data a acordar entre as partes, e implica o regresso dos recursos humanos 
e patrimoniais afetos às competências, caso tenha havido transição dos mesmos, nos temos definidos no 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril. -----------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 14.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente acordo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021. --------------------------------------------------  
--- 2. O presente terá eficácia após a sua aprovação pelos órgãos deliberativos de ambas as Outorgantes.  
 --- Cláusula 15.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ambas as Outorgantes deverão publicitar devidamente este acordo, nos locais de estilo, e publicá-lo nas 
suas páginas da Internet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 --- Cláusula 16.ª -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições finais e transitórias -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Com a aprovação do presente acordo caducam automaticamente todos os acordos, protocolos e 
quaisquer adendas aos mesmos, referentes às competências constantes da clausula 1.ª------------------------  



 

 

Município de Azambuja 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Câmara Municipal de Azambuja  
 

 

2 de dezembro                                                                                                                                                                                16 
 

--- O presente acordo é redigido em duplicado, ficando um original para cada uma das partes, fazendo 
ambos igualmente fé. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANEXO A - ESPAÇOS VERDES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Freguesia Espaços Verdes 

Designação Área (m2) Responsabilidade 

Aveiras de Baixo 

Jardim Estacionamento 238,00 JF 
Jardim da Junta de Freguesia 134,00 JF 
Jardim N. S. de Fátima 442,00 JF 
Jardim da Rua das Barcas 452,00 JF 
Jardim Manuel Antº Ferreira 80,00 JF 
Jardim de Aveiras de Baixo 241,00 JF 
Rotunda e Capela dos Casais da Lagoa 906,80 JF 
Virtudes 1 756,00 CM 
Urbanização Quinta de S. António – Casais da 
Lagoa 1 886,00 CM 

 
 
ANEXO B – LIMPEZA URBANA 
 

Freguesia Arruamentos para limpeza 
urbana(m) 

Aveiras de Baixo 13 570 
 
 
ANEXO C – MOBILIÁRIO URBANO 

 
 
ANEXO D – MONTANTES A TRANSFERIR 
 

Freguesia Valor  Valor  
Anual  Mensal 

Alcoentre 83 176,96 6 931,41 
Aveiras de Baixo 30 093,33 2 507,78 
Aveiras de Cima 106 288,96 8 857,41 
Azambuja 150 862,99 12 571,92 
Vale do Paraíso 19 632,36 1 636,03 
Vila Nova da Rainha 40 673,46 3 389,46 
União das Freguesias de Manique do Int., VNS Pedro e 
Maçussa 136 097,72 11 341,48 

Mesas e Bancos de Jardim Papeleiras Floreiras Bebedouros Pérgulas Cinzeiros 
(Metal) 

Estruturas 
de 

Madeira 
Outros 

Madeira Metal Pedra Madeira Metal Plástico Outros Pedra Metal Outros 
38 32 0 0 18 8 0 15 7 0 14 1 0 0 0 
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Total 566 825,78 47 235,48 
 
 
 
 

Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Gestão e 

manutenção 
de espaços 

verdes 
(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. a))  

Limpeza das vias e 
espaços públicos, 

sarjetas e 
sumidouros em 
espaço urbano 

(cláusula 1ª, n.º 1, al. 
b))  

Manutenção, 
reparação e 
substituição 

do mobiliário 
urbano 

instalado no 
espaço público 

(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. c))  

Gestão e 
manutenção 
corrente das 

feiras e 
mercados 

(cláusula 1ª, n.º 
1, al. d))  

Realização de 
pequenas reparações 

nos 
estabelecimentos de 
educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo 
do ensino básico, 

incluindo a 
manutenção dos 

espaços envolventes  
(cláusula 1ª, n.º 1, al. 

e) e f))  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Alcoentre 2 312,96 59 631,00 2 285,16 0,00 18 947,84 83 176,96 
Aveiras de Baixo 9 012,59 18 862,30 2 218,44 0,00 0,00 30 093,33 
Aveiras de Cima 6 978,63 55 461,00 3 085,80 0,00 40 763,53 106 288,96 
Azambuja 28 930,07 67 331,60 5 604,48 0,00 48 996,84 150 862,99 
Vale do Paraíso 2 005,77 10 591,80 1 034,16 0,00 6 000,63 19 632,36 
Vila Nova da Rainha 23 577,74 11 011,58 1 401,12 0,00 4 683,02 40 673,46 
União das Freguesias de 
Manique do Int., VNS 
Pedro e Maçussa 

43 937,21 66 720,00 8 306,64 0,00 17 133,87 136 097,72 

Total 116 754,97 289 609,28 23 935,80 0,00 136 525,73 566 825,78 
Notas:       
(*) Apurados de acordo com os critérios  seguintes:     
 - coluna (2) - 3,61€ por m2 de espaço verde a manter pela Junta de 
Freguesia indicado no Anexo A;      
 - coluna (3) - 1,39€ por m de arruamento da Freguesia indicado no Anexo B;      
 - coluna (4) – 16,68€ por unidade de mobiliário urbano indicada no Anexo C;    
 - coluna (5) - a gestão e manutenção corrente das feiras e mercados será financiada diretamente pelos recursos obtidos no âmbito dessa atividade; 
 - coluna (6) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos  
do art.º 39.º do CIMI) de cada estabelecimento de ensino localizado na Freguesia indicado no Anexo D. 

--- Uma vez posta a votação a Proposta 107/P/2020 foi aprovada por unanimidade. --------------------------- 
---2.3 - Proposta 108/P/2020 – Aveiras de Cima -------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------   
--- “Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, os 
recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; quadro da 
transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, cujo regime 
jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril;  --------------------------------------  
--- nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4);   
--- das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu âmbito 
as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; -----------------------------------------------------------------------------  
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--- nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade, conforme minuta de Acordo 
de transferência de competências e recursos que se anexa à presente proposta e dela faz parte integrante;
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- de e acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 39.º 
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias não 
pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos sejam 
inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias,----------------------------  
--- as competências a transferir, objeto dos Acordos de transferência de competências e de recursos em 
anexo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, 
através de acordos de execução, mantendo-se a verificação da não exigência de afetação de recursos 
humanos e materiais, e sendo os recursos financeiros apurados nos termos do considerando anterior; -----  
--- Propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, delibere submeter, à Assembleia Municipal, a minuta de Acordo de transferência 
de competências e recursos a celebrar com a Freguesia de Aveiras de Cima, para aprovação e consequente 
autorização para a sua celebração. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA E A 
FREGUESIA DE AVEIRAS DE CIMA -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -----------------------  
--- os termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu âmbito 
as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; -----------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o exercício destas competências pelas Freguesias não determina o aumento da despesa pública global e 
promove o aumento da eficiência e da eficácia da gestão de recursos por parte das autarquias, o que resulta 
numa melhoria dos serviços prestados às respetivas populações;  ------------------------------------------------------  
--- os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade; ---------------------------------  
--- a diferenciação necessária em função da natureza e dimensão das freguesias, da sua população, da sua 
capacidade de execução, face às infraestruturas/equipamentos a transferir, foi tida em consideração, tal 
como previsto no n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16/08; m ------------------------------------------------  
--- de acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 39.º 
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias não 
pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos sejam 
inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias; ---------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; --------------------------  
---- as competências a transferir e objeto do presente acordo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas 
pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, através de acordos de execução, mantendo-se a 
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verificação da não afetação de recursos humanos e materiais e sendo os recursos financeiros apurados nos 
termos do considerando anterior;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a base legal que permite este acordo é o Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, e o n.º 2 do artigo 38.º 
da Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, tendo também em atenção os artigos 32.º e o artigo 24.º, ambos do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  -------------------------------------------------------------------------------  
--- Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1º MUNICÍPIO DE AZAMBUJA, pessoa coletiva de direito público n.º 506821480, com sede no Praça do 
Município, n.º 19, 2050-315 Azambuja, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na 
alínea f) do nº 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  ---------------------------------  
--- E  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2º FREGUESIA DE AVEIRAS DE CIMA, pessoa coletiva n.º 506864804, com sede na Rua 25 de Abril, n.º 19, 
2050-066 Aveiras de Cima, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia, 
António Rodrigues Torrão, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------------------------------------- 
--- Após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos e para os efeitos do disposto no artigo 39.º da Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto, é livremente e de boa-fé celebrado o presente ACORDO DE TRANSFERÊNCIA 
DE COMPETÊNCIAS E DE RECURSOS (doravante, Acordo) o qual se rege pelo disposto nos considerandos 
supra e nas cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula 1.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objeto ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente acordo concretiza a transferência das seguintes competências do Município de Azambuja para 
a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Gestão e manutenção de espaços verdes (Anexo A); --------------------------------------------------------------- 
--- b) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano (Anexo B); -------------- 
--- c) Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão (Anexo C); --------------------------------------------------------------- 
--- d) Gestão e manutenção corrente das feiras e mercados; ------------------------------------------------------------ 
--- e) Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 
do ensino básico (Anexo D); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- f) Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos referidos na alínea anterior. --------------- 
--- Cláusula 2.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Normativo aplicável ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Na execução do presente acordo observar-se-ão: ------------------------------------------------------------------- 
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos em todos os anexos que dele fazem integrante; --- 
--- b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e regime jurídico nela aprovado. -------------------------------------- 
--- c) A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Subsidiariamente, observar-se-ão, ainda: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- a) As disposições constantes do Código Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas adaptações;  
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. As dúvidas interpretativas ocorridas na execução deste acordo serão resolvidas por deliberação do 
Município ouvida a Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 3.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Gestão e manutenção de espaços verdes --------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Para efeitos do disposto na alínea a) da Cláusula 1.ª, entendem-se por Espaços Verdes todos os jardins, 
rotundas ajardinadas, floreiras, canteiros e todos aqueles espaços, na área geográfica da Freguesia de 
Alcoentre, que se destinam à utilização pelos cidadãos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre, 
encontrando-se ou não ajardinados à data da assinatura do presente acordo. -------------- 
--- 2. Por razões de eficiência na conservação, a complexidade, dimensão e diversidade dos espaços, bem 
como os meios necessários à intervenção que tal exige, a gestão e manutenção dos diversos espaços verdes 
compete à Freguesia ou ao Município, de acordo com o que se acha determinado no Anexo A. ----- 
--- 3.A gestão e manutenção dos espaços verdes existentes compreendem a conservação, arranjo e limpeza 
de espaços verdes públicos, nomeadamente: -------------------------------------------------------------------- 
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--- a) Limpeza do espaço; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Monda dos canteiros; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- c) Corte de relva; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Poda de árvores e arbustos; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e) Reposição de plantas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- f) Manutenção e programação do sistema de rega; ------------------------------------------------------------------- 
--- g) Adubação e aplicação de produtos fitossanitários, designadamente, de herbicidas seletivos nos 
relvados e produtos fitofarmacêuticos de combate a pragas e doenças. -------------------------------------------- 
--- 4. Qualquer alteração ou intervenção nos espaços que ultrapasse a simples manutenção e conservação, 
carece de análise técnica por parte dos serviços municipais afetos ao pelouro do Ambiente do Município e 
de acordo entre as partes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 4.ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano ------------------------------- 
--- 1.O exercício da competência referida na alínea b) da Cláusula 1-ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, compreendendo, nomeadamente: -------------------- 
--- a) Varredura e lavagem manual ou mecânica das vias e espaços públicos, com a exceção da recolha de 
monos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Corte de ervas e aplicação de herbicida; ------------------------------------------------------------------------------ 
--- c) Limpeza de papeleiras ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- d) Desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros. ----------------------------------------------------------------- 
--- 2.A extensão do espaço urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a transferir, é o que resulta 
do Anexo B. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 5.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1.O exercício da competência referida na alínea c) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, tendo em atenção o mobiliário em causa, tipologia 
dos equipamentos e o desgaste e utilização a que estão sujeitos, compreendendo, nomeadamente: ------- 
--- a)A manutenção do mobiliário existente através da sua limpeza e demais procedimentos que se afigurem 
adequados; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, com prioridade para pinturas, limpezas e 
substituição de peças partidas e/ou danificadas; --------------------------------------------------------------------------- 
c) A substituição do mobiliário quando não for possível proceder à sua reparação. --------------------------- 
--- 2.Para efeitos do disposto no número anterior considera-se mobiliário urbano, nomeadamente: -------- 
--- a)Mesas e bancos de jardim; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- b)Papeleiras; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c)Bebedouros; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d)Floreiras; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- e)Cinzeiros; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- f)Pérgulas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- g)Estruturas de madeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3.O número de equipamentos de mobiliário urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo C.- --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 6.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 
ensino básico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1.O exercício da competência referida na alínea e) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público e compreende, nomeadamente: ----------------------- 
--- a)Aquisição e colocação de lâmpadas e respetivos acessórios, fechaduras, vidros, interruptores e telhas;-
-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b)Arranjo de portas, janelas, chão, paredes, tetos e estores;-------------------------------------------------------- 
--- c)Fixação de cabides e espelhos; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Colocação, reparação ou substituição de porta rolos de papel higiénico, toalheiros, saboneteiras, 
dispensadores de toalhetes, papeleiras e outros equipamentos similares;------------------------------------------- 
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--- e) Pequenas operações elétricas e de canalização, incluindo desentupimento/limpeza de sistemas de 
esgotos, substituição ou reparação de torneiras, autoclismos, tampos de sanitas e equipamentos similares. 
--- 2.Para efeitos do número anterior, consideram-se pequenas reparações aquelas que ocorram 
isoladamente e num determinado período temporal.--------------------------------------------------------------------- 
--- 3.O número de estabelecimentos a intervir e a respetiva área, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo D.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 7.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Manutenção dos Espaços envolventes ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O exercício da competência referida na alínea f) da Cláusula 1.ª compreende a limpeza, manutenção e 
conservação dos espaços de jogo e recreio, designadamente a substituição das areias, entendendo-se por 
espaço envolvente todo o espaço sob o domínio de jurisdição da escola. -------------------------------------------- 
--- Cláusula 8.ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Normas Técnicas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No exercício das competências transferidas, a Freguesia deve observar as normas técnicas que constam 
do Anexo F. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 9.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Transferência de recursos para as freguesias ---------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Para o exercício das competências transferidas, são acordados os recursos financeiros e/ou humanos 
e/ou patrimoniais, a transferir para as freguesias. ------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. Os recursos podem ser alterados por acordo entre o município e a freguesia, aplicando-se, com as 
necessárias adaptações, o procedimento previsto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de 
abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Os recursos apurados e constantes do presente Acordo, são acordados pelo período anual e mantêm-
se para os anos subsequentes, salvo deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos de 
qualquer uma das partes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. Caso haja alterações aos recursos a transferir, para efeitos de inscrição nos Orçamentos do Estado dos 
anos subsequentes, o município comunica à DGAL, até 30 de junho de cada ano, as deliberações referidas 
no número anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 10.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Recursos financeiros ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A título de compensação pelos encargos resultantes do exercício das competências transferidas, 
referidas na Cláusula 1.ª, os recursos financeiros destinados ao cumprimento do presente acordo provêm 
do orçamento municipal, após deliberação das Assembleias Municipal e de Freguesia,  e são calculados 
tendo por base a estrutura de despesas e de receitas que o Município tem com o exercício das competências 
em causa, não podendo ser inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas 
matérias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- 2. Os recursos financeiros referidos no número anterior são financiados por receita municipal proveniente 
do Fundo de Equilíbrio Financeiro e da participação variável no Imposto sobre o rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS), sendo transferidos pela DGAL diretamente para a Junta de Freguesia, por dedução àquelas 
transferências para o município. ------------------------------------------------------------------------ 
--- 3. As transferências financeiras para a Junta de Freguesia serão efetuadas em duodécimos, pela DGAL, 
até ao dia 15 de cada mês, em conformidade com o respetivo mapa financeiro, que constitui o Anexo E.  - 
--- Cláusula 11.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Recursos humanos e patrimoniais ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- As partes acordam que não são afetos recursos humanos e patrimoniais do Município de Azambuja à 
execução do presente acordo, por não se revelar necessário, dado que as competências transferidas são 
apenas relativas a trabalhos de manutenção corrente e que já se encontravam a ser executadas pela 
Freguesia, por via de anterior acordo de execução, sem prejuízo de eventual alteração que possa ocorrer, 
por acordo entre as partes, caso venha a mostrar-se necessário para o adequado exercício das competências 
legalmente transferidas.---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Direitos e obrigações das partes -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1.Compete ao Município: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a)Acompanhar a transferência das competências nos termos do presente acordo;---------------------------- 
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--- b) Comunicar à DGAL as deliberações autorizadoras dos órgãos deliberativos, nos termos dos números 4 
a 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril, para efeitos de inscrição das verbas a transferir 
no Orçamento do Estado, acompanhadas de mapa discriminativo dos recursos financeiros a transferir, 
através de formulário próprio disponibilizado pela DGAL; --------------------------------------------------------------- 
--- c) Prestar apoio técnico e logístico à Freguesia, no âmbito das matérias transferidas, caso o seja solicitado 
e dentro das suas possibilidades; --------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2.Compete à Freguesia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a)Exercer as competências transferidas de modo eficiente e eficaz; ----------------------------------------------- 
--- b) Desenvolver os procedimentos administrativos adequados à realização das despesas, quer no que se 
refere às empreitadas de obras públicas, quer ao fornecimento e aquisição de bens e serviços, com os seus 
recursos próprios ou recorrendo a serviços externos, cumprindo o Código dos Contratos Públicos e o Código 
do Procedimento Administrativo; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- c) Aplicar unicamente o recurso financeiro previsto na alínea b) do número anterior ao cumprimento do 
respetivo objeto e a mais nenhum outro fim; ------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) Solicitar a colaboração do Município, nos termos e para os efeitos da alínea c) do número anterior; - 
--- e) Apresentar os relatórios referidos no n.º 3 da cláusula 13.ª, nos quais será prestada informação 
circunstanciada sobre o exercício das competências transferidas;----------------------------------------------------- 
--- f) Dar conhecimento ao Município, no prazo de cinco dias, de toda e qualquer situação de que tenha 
conhecimento e que possa vir a prejudicar, impedir, tornar mais oneroso ou difícil o exercício das 
competências transferidas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Compete, ainda à Freguesia, no âmbito da cooperação com o Município e outras entidades públicas:- 
--- a) Colaborar na localização e comunicação de estaleiros ilegais, amontoados de entulho ou vazamento 
de lixos, nomeadamente na via pública e em logradouros abandonados, que representem perigo para o 
meio ambiente e/ou para a saúde pública; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- b) Colaborar na localização e comunicação de deficiências de iluminação pública; --------------------------- 
--- c) Colaborar na localização e comunicação da existência de viaturas, roulottes, atrelados, ou outros 
estacionados na via pública em estado de abandono ou a dificultar a circulação de veículos e peões; ------ 
--- d) Colaborar na identificação e comunicação de roturas nos sistemas de rega; -------------------------------- 
--- e) Colaborar na divulgação de editais, comunicações de eventos e Boletim Municipal, entre outros. ---- 
--- Cláusula 13.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acompanhamento do desempenho das competências ---------------------------------------------------------------- 
--- 1. O Município, através dos seus serviços, pode verificar o cumprimento do presente acordo, mediante a 
realização de vistorias e inspeções à gestão, limpeza, reparações e manutenções realizadas pela Freguesia, 
bem como exigir-lhe informações e documentos comprovativos de despesa que considere necessários.  ---  
--- 2. As deliberações da Câmara Municipal no âmbito da verificação do cumprimento do objeto do presente 
acordo são imediatamente aplicáveis e vinculam a Freguesia, devendo esta proceder à correção das 
situações em conformidade com aquelas. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- 3. A Freguesia apresentará um relatório semestral à Câmara Municipal, no prazo de 60 dias após o termo 
do respetivo semestre, das atividades desenvolvidas no âmbito das competências objeto da transferência, 
sendo que os relatórios serão objeto de apreciação na sessão seguinte da Assembleia Municipal.  -----------  
--- Cláusula 14.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Vicissitudes do Acordo --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. O presente acordo pode ser modificado por vontade das partes, sempre que se verifique uma alteração 
anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de acordar nos termos aqui 
previstos ou quando assim o imponham razões de interesse público, desde que devidamente 
fundamentadas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A modificação ao acordo obedece a forma escrita e segue as especificidades previstas no n.º 3 do artigo 
6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, sempre que implique a alteração de recursos a transferir.  -  
--- 3. O presente acordo pode cessar por resolução, com fundamento no incumprimento da contraparte ou 
por motivos de relevante interesse público devidamente justificados. ------------------------------------------------ 
--- 4. A cessação do presente acordo não poderá nunca pôr em causa a continuidade do serviço público, 
cabendo ao Município o exercício das competências para as quais o acordo tenha deixado de vigorar e 
enquanto não se alcançar novo acordo ou se decida pela reversão da competência. ---------------------------- 
--- Cláusula 15.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Reversão das competências -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 1. Pode ocorrer a reversão das competências transferidas, por acordo entre as partes. --------------------- 
--- 2. A reversão produz efeitos em data a acordar entre as partes, e implica o regresso dos recursos humanos 
e patrimoniais afetos às competências, caso tenha havido transição dos mesmos, nos temos definidos no 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril. ----------------------------------------------------- 
--- Cláusula 16.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entrada em vigor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1.O presente acordo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021. -------------------------------------------------- 
--- 2.O presente terá eficácia após a sua aprovação pelos órgãos deliberativos de ambas as Outorgantes.  
--- Cláusula 17.ª---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Publicidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ambas as Outorgantes deverão publicitar devidamente este acordo, nos locais de estilo, e publicá-lo nas 
suas páginas da Internet.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 18.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Disposições finais e transitórias --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Com a aprovação do presente acordo caducam automaticamente todos os acordos, protocolos e 
quaisquer adendas aos mesmos, referentes às competências constantes da clausula 1.ª ----------------------- 
ANEXO A - ESPAÇOS VERDES 
 
 

Freguesia Espaços Verdes 

Designação Área (m2) Responsabilidade 

Aveiras de Cima 

Jardim Joaquim Gomes Loureiro 1 571,00 JF 
Escola Básica Vale Aveiras 
(triângulo) 90,00 JF 
Jardim do Posto Médico 270,00 JF 
Jardim das Comeiras I  138,00 CM 
Jardim das Comeiras II 1 474,00 CM 
Entrada Sul de Aveiras de Cima 152,00 CM 
Urbanização das Chães II 1 610,00 CM 
EB1 de Aveiras de Cima 202,00 CM 
Escola Grandella 871,00 CM 
Urbanização das Chães I 2 592,00 CM 
Rotunda de Aveiras de Cima 2 266,00 CM 
Rotundas de Vale do Brejo 216,00 CM 
EB23 – Aveiras de Cima 4 100,00 CM 

 
ANEXO B – LIMPEZA URBANA 
 

Freguesia Arruamentos para limpeza urbana (m) 

Aveiras de Cima 39 900 
 
 
ANEXO C – MOBILIÁRIO URBANO 
 

 
ANEXO D – ESCOLAS  
 

Mesas e Bancos de Jardim Papeleiras Floreiras 
Bebedouros Pergulas Cinzeiros 

(Metal) 
Estruturas 

de 
Madeira 

Outros 

Madeira Metal Pedra Madeira Metal Plástico Outros Pedra Metal Outros 
74 5 24 1 23 14 0 41 2 0 0 0 1 0 0 
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Freguesia Estabelecimentos de Ensino 

Designação Área (m2) 

Aveiras de Cima 
EB1 Aveiras de Cima 1 275,74 
EBI e JI Vale Aveiras 2 432,49 
EB1 Vale do Brejo 344,60 

 
 
ANEXO E – MONTANTES A TRANSFERIR 
 

Freguesia 
Valor  Valor  
Anual  Mensal 

Alcoentre 83 176,96 6 931,41 
Aveiras de Baixo 30 093,33 2 507,78 
Aveiras de Cima 106 288,96 8 857,41 
Azambuja 150 862,99 12 571,92 
Vale do Paraíso 19 632,36 1 636,03 

Vila Nova da Rainha 40 673,46 3 389,46 
União das Freguesias de Manique do Int., 
VNS Pedro e Maçussa 136 097,72 11 341,48 

Total 566 825,78 47 235,48 
 

Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Gestão e 

manutenção 
de espaços 

verdes 
(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. a))  

Limpeza das vias e 
espaços públicos, 

sarjetas e 
sumidouros em 
espaço urbano 

(cláusula 1ª, n.º 1, al. 
b))  

Manutenção, 
reparação e 
substituição 

do mobiliário 
urbano 

instalado no 
espaço público 

(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. c))  

Gestão e 
manutenção 
corrente das 

feiras e 
mercados 

(cláusula 1ª, n.º 
1, al. d))  

Realização de 
pequenas reparações 

nos 
estabelecimentos de 
educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo 
do ensino básico, 

incluindo a 
manutenção dos 

espaços envolventes  
(cláusula 1ª, n.º 1, al. 

e) e f))  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Alcoentre 2 312,96 59 631,00 2 285,16 0,00 18 947,84 83 176,96 
Aveiras de Baixo 9 012,59 18 862,30 2 218,44 0,00 0,00 30 093,33 
Aveiras de Cima 6 978,63 55 461,00 3 085,80 0,00 40 763,53 106 288,96 
Azambuja 28 930,07 67 331,60 5 604,48 0,00 48 996,84 150 862,99 
Vale do Paraíso 2 005,77 10 591,80 1 034,16 0,00 6 000,63 19 632,36 
Vila Nova da Rainha 23 577,74 11 011,58 1 401,12 0,00 4 683,02 40 673,46 
União das Freguesias 
de Manique do Int., 
VNS Pedro e Maçussa 

43 937,21 66 720,00 8 306,64 0,00 17 133,87 136 097,72 

Total 116 754,97 289 609,28 23 935,80 0,00 136 525,73 566 825,78 
Notas:       
(*) Apurados de acordo com os critérios  seguintes:     
 - coluna (2) - 3,61€ por m2 de espaço verde a manter pela Junta de 
Freguesia indicado no Anexo A;      
 - coluna (3) - 1,39€ por m de arruamento da Freguesia indicado no Anexo B;      
 - coluna (4) – 16,68€ por unidade de mobiliário urbano indicada no Anexo C;    
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 - coluna (5) - a gestão e manutenção corrente das feiras e mercados será financiada diretamente pelos recursos obtidos no âmbito dessa atividade; 
 - coluna (6) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos  
do art.º 39.º do CIMI) de cada estabelecimento de ensino localizado na Freguesia indicado no Anexo D. 
--- Uma vez posta a votação a Proposta 108/P/2020 foi aprovada por unanimidade. ---------------------------- 
--- 2.4 - Proposta 109/P/2020 – Azambuja ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
--- “Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -----------------------  
--- nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4);  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu âmbito 
as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; -----------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade, conforme minuta de Acordo 
de transferência de competências e recursos que se anexa à presente proposta e dela faz parte integrante;
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- de e acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 39.º 
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias não 
pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos sejam 
inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias,----------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; --------------------------  
---  as competências a transferir, objeto dos Acordos de transferência de competências e de recursos em 
anexo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, 
através de acordos de execução, mantendo-se a verificação da não exigência de afetação de recursos 
humanos e materiais, e sendo os recursos financeiros apurados nos termos do considerando anterior; -----  
--- Propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, delibere submeter, à Assembleia Municipal, a minuta de Acordo de transferência 
de competências e recursos a celebrar com a Freguesia de Azambuja, para aprovação e consequente 
autorização para a sua celebração.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA E A  
 F REGUESIA DE AZAMBUJA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o quadro 
da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, cujo 
regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -----------------------------  
--- nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4);  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu âmbito 
as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; -----------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- o exercício destas competências pelas Freguesias não determina o aumento da despesa pública global e 
promove o aumento da eficiência e da eficácia da gestão de recursos por parte das autarquias, o que resulta 
numa melhoria dos serviços prestados às respetivas populações;  ------------------------------------------------------  
--- os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade; ------------------------- 
--- a diferenciação necessária em função da natureza e dimensão das freguesias, da sua população, da sua 
capacidade de execução, face às infraestruturas/equipamentos a transferir, foi tida em consideração, tal 
como previsto no n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16/08; ---------------------------------------------------  
--- de acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 39.º 
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias não 
pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos sejam 
inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias; ---------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; --------------------------  
--- as competências a transferir e objeto do presente acordo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas 
pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, através de acordos de execução, mantendo-se a 
verificação da não afetação de recursos humanos e materiais e sendo os recursos financeiros apurados nos 
termos do considerando anterior;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a base legal que permite este acordo é o Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, e o n.º 2 do artigo 38.º 
da Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, tendo também em atenção os artigos 32.º e o artigo 24.º, ambos do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  -------------------------------------------------------------------------------  
--- Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1º MUNICÍPIO DE AZAMBUJA, pessoa coletiva de direito público n.º 506821480, com sede no Praça do 
Município, n.º 19, 2050-315 Azambuja, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na 
alínea f) do nº 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  ---------------------------------  
--- E  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --- 2º FREGUESIA DE AZAMBUJA, pessoa coletiva n.º 507058690, com sede na Urbanização Horta do Maia, 
Rua da Junta de Freguesia, 2050-397 Azambuja, neste ato representada pela Exma. Senhora Presidente da 
Junta de Freguesia, Maria Inês Graça Louro, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 
do artigo 18.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  -------------------------------------------------------  
--- Após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos e para os efeitos do disposto no artigo 39.º da Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto, é livremente e de boa-fé celebrado o presente ACORDO DE TRANSFERÊNCIA 
DE COMPETÊNCIAS E DE RECURSOS (doravante, Acordo) o qual se rege pelo disposto nos considerandos 
supra e nas cláusulas seguintes:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente acordo concretiza a transferência das seguintes competências do Município de Azambuja para 
a Junta de Freguesia de Azambuja:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Gestão e manutenção de espaços verdes (Anexo A);  -------------------------------------------------------------------  
--- Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano (Anexo B); ------------------  
--- Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão (Anexo C); ----------------------------------------------------------------------------  
--- Gestão e manutenção corrente do mercado diário, após a conclusão de obras; --------------------------------  
--- Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 
ensino básico (Anexo D); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos referidos na alínea anterior. ------------------  
--- Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Normativo aplicável --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Na execução do presente acordo observar-se-ão: ------------------------------------------------------------------------  
--- O respetivo clausulado e o estabelecido em todos em todos os anexos que dele fazem integrante;  ------  
--- A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e regime jurídico nela aprovado.  ------------------------------------------  
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--- A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto;  -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril.  ---------------------------------------------------------------------------------  
--- Subsidiariamente, observar-se-ão, ainda:  ---------------------------------------------------------------------------------  
--- As disposições constantes do Código Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas adaptações;  -  
--- O Código do Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------------------------------  
--- As dúvidas interpretativas ocorridas na execução deste acordo serão resolvidas por deliberação do 
Município ouvida a Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Gestão e manutenção de espaços verdes -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Para efeitos do disposto na alínea a) da Cláusula 1.ª, entendem-se por Espaços Verdes todos os jardins, 
rotundas ajardinadas, floreiras, canteiros e todos aqueles espaços, na área geográfica da Freguesia de 
Azambuja, que se destinam à utilização pelos cidadãos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre, 
encontrando-se ou não ajardinados à data da assinatura do presente acordo. -------------------------------------  
--- Por razões de eficiência na conservação, a complexidade, dimensão e diversidade dos espaços, bem como 
os meios necessários à intervenção que tal exige, a gestão e manutenção dos diversos espaços verdes 
compete à Freguesia ou ao Município, de acordo com o que se acha determinado no Anexo A. ---------------  
--- A gestão e manutenção dos espaços verdes existentes compreendem a conservação, arranjo e limpeza 
de espaços verdes públicos, nomeadamente:  --------------------------------------------------------------------------------  
--- Limpeza do espaço;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Monda dos canteiros;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Corte de relva;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Poda de árvores e arbustos;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Reposição de plantas;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção e programação do sistema de rega;  -----------------------------------------------------------------------  
--- Adubação e aplicação de produtos fitossanitários, designadamente, de herbicidas seletivos nos relvados 
e produtos fitofarmacêuticos de combate a pragas e doenças. ----------------------------------------------------------  
--- Qualquer alteração ou intervenção nos espaços que ultrapasse a simples manutenção e conservação, 
carece de análise técnica por parte dos serviços municipais afetos ao pelouro do Ambiente do Município e 
de acordo entre as partes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano --------------------------------  
--- O exercício da competência referida na alínea b) da Cláusula 1-ª consubstancia-se na prática de todos os 
atos necessários à prossecução do interesse público, compreendendo, nomeadamente: ------------------------  
--- Varredura e lavagem manual ou mecânica das vias e espaços públicos, com a exceção da recolha de 
monos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Corte de ervas e aplicação de herbicida; ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Limpeza de papeleiras -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros. ----------------------------------------------------------------------  
--- A extensão do espaço urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a transferir, é o que resulta 
do Anexo B.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O exercício da competência referida na alínea c) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos os 
atos necessários à prossecução do interesse público, tendo em atenção o mobiliário em causa, tipologia dos 
equipamentos e o desgaste e utilização a que estão sujeitos, compreendendo, nomeadamente: -------------  
--- A manutenção do mobiliário existente através da sua limpeza e demais procedimentos que se afigurem 
adequados;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, com prioridade para pinturas, limpezas e 
substituição de peças partidas e/ou danificadas;  ---------------------------------------------------------------------------  
--- A substituição do mobiliário quando não for possível proceder à sua reparação.  ------------------------------  
--- Para efeitos do disposto no número anterior considera-se mobiliário urbano, nomeadamente: -----------  
Mesas e bancos de jardim;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Papeleiras;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Bebedouros;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Floreiras; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cinzeiros;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Pérgulas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Estruturas de madeira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O número de equipamentos de mobiliário urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo C. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 
ensino básico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O exercício da competência referida na alínea e) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos os 
atos necessários à prossecução do interesse público e compreende, nomeadamente: ----------------------------  
--- Aquisição e colocação de lâmpadas e respetivos acessórios, fechaduras, vidros, interruptores e telhas; 
--- Arranjo de portas, janelas, chão, paredes, tetos e estores; ------------------------------------------------------------  
--- Fixação de cabides e espelhos; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Colocação, reparação ou substituição de porta rolos de papel higiénico, toalheiros, saboneteiras, 
dispensadores de toalhetes, papeleiras e outros equipamentos similares; -------------------------------------------  
--- Pequenas operações elétricas e de canalização, incluindo desentupimento/limpeza de sistemas de 
esgotos, substituição ou reparação de torneiras, autoclismos, tampos de sanitas e equipamentos similares. 
--- Para efeitos do número anterior, consideram-se pequenas reparações aquelas que ocorram isoladamente 
e num determinado período temporal. -----------------------------------------------------------------------------------------  
---O número de estabelecimentos a intervir e a respetiva área, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo D. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção dos Espaços envolventes --------------------------------------------------------------------------------------  
--- O exercício da competência referida na alínea f) da Cláusula 1.ª compreende a limpeza, manutenção e 
conservação dos espaços de jogo e recreio, designadamente a substituição das areias, entendendo-se por 
espaço envolvente todo o espaço sob o domínio de jurisdição da escola. ---------------------------------------------  
--- Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Normas Técnicas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- No exercício das competências transferidas, a Freguesia deve observar as normas técnicas que constam 
do Anexo F ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Transferência de recursos para as freguesias -----------------------------------------------------------------------------  
--- Para o exercício das competências transferidas, são acordados os recursos financeiros e/ou humanos 
e/ou patrimoniais, a transferir para as freguesias.  -------------------------------------------------------------------------  
--- Os recursos podem ser alterados por acordo entre o município e a freguesia, aplicando-se, com as 
necessárias adaptações, o procedimento previsto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de 
abril.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os recursos apurados e constantes do presente Acordo, são acordados pelo período anual e mantêm-se 
para os anos subsequentes, salvo deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos de qualquer 
uma das partes.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caso haja alterações aos recursos a transferir, para efeitos de inscrição nos Orçamentos do Estado dos 
anos subsequentes, o município comunica à DGAL, até 30 de junho de cada ano, as deliberações referidas 
no número anterior.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --- Cláusula 10.ª -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos financeiros --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A título de compensação pelos encargos resultantes do exercício das competências transferidas, referidas 
na Cláusula 1.ª, os recursos financeiros destinados ao cumprimento do presente acordo provêm do 
orçamento municipal, após deliberação das Assembleias Municipal e de Freguesia, e são calculados tendo 
por base a estrutura de despesas e de receitas que o Município tem com o exercício das competências em 
causa, não podendo ser inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os recursos financeiros referidos no número anterior são financiados por receita municipal proveniente 
do Fundo de Equilíbrio Financeiro e da participação variável no Imposto sobre o rendimento das Pessoas 
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Singulares (IRS), sendo transferidos pela DGAL diretamente para a Junta de Freguesia, por dedução àquelas 
transferências para o município.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As transferências financeiras para a Junta de Freguesia serão efetuadas em duodécimos, pela DGAL, até 
ao dia 15 de cada mês, em conformidade com o respetivo mapa financeiro, que constitui o Anexo E.   
--- Cláusula 11.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos humanos e patrimoniais --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As partes acordam que não são afetos recursos humanos e patrimoniais do Município de Azambuja à 
execução do presente acordo, por não se revelar necessário, dado que as competências transferidas são 
apenas relativas a trabalhos de manutenção corrente e que já se encontravam a ser executadas pela 
Freguesia, por via de anterior acordo de execução, sem prejuízo de eventual alteração que possa ocorrer, 
por acordo entre as partes, caso venha a mostrar-se necessário para o adequado exercício das competências 
legalmente transferidas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Direitos e obrigações das partes ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Compete ao Município:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhar a transferência das competências nos termos do presente acordo; -------------------------------  
--- Comunicar à DGAL as deliberações autorizadoras dos órgãos deliberativos, nos termos dos números 4 a 
8 do artigo 6.º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril, para efeitos de inscrição das verbas a transferir no 
Orçamento do Estado, acompanhadas de mapa discriminativo dos recursos financeiros a transferir, através 
de formulário próprio disponibilizado pela DGAL; ----------------------------------------------------------------------------  
--- Prestar apoio técnico e logístico à Freguesia, no âmbito das matérias transferidas, caso o seja solicitado 
e dentro das suas possibilidades;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Compete à Freguesia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Exercer as competências transferidas de modo eficiente e eficaz;  --------------------------------------------------  
--- Desenvolver os procedimentos administrativos adequados à realização das despesas, quer no que se 
refere às empreitadas de obras públicas, quer ao fornecimento e aquisição de bens e serviços, com os seus 
recursos próprios ou recorrendo a serviços externos, cumprindo o Código dos Contratos Públicos e o Código 
do Procedimento Administrativo; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Aplicar unicamente o recurso financeiro previsto na alínea b) do número anterior ao cumprimento do 
respetivo objeto e a mais nenhum outro fim;  ---------------------------------------------------------------------------------  
--- Solicitar a colaboração do Município, nos termos e para os efeitos da alínea c) do número anterior;  ----  
--- Apresentar os relatórios referidos no n.º 3 da cláusula 13.ª, nos quais será prestada informação 
circunstanciada sobre o exercício das competências transferidas; ------------------------------------------------------  
--- Dar conhecimento ao Município, no prazo de cinco dias, de toda e qualquer situação de que tenha 
conhecimento e que possa vir a prejudicar, impedir, tornar mais oneroso ou difícil o exercício das 
competências transferidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Compete, ainda à Freguesia, no âmbito da cooperação com o Município e outras entidades públicas: 
--- Colaborar na localização e comunicação de estaleiros ilegais, amontoados de entulho ou vazamento de 
lixos, nomeadamente na via pública e em logradouros abandonados, que representem perigo para o meio 
ambiente e/ou para a saúde pública;--------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Colaborar na localização e comunicação de deficiências de iluminação pública;--------------------------------  
--- Colaborar na localização e comunicação da existência de viaturas, roulottes, atrelados, ou outros 
estacionados na via pública em estado de abandono ou a dificultar a circulação de veículos e peões; -------  
--- Colaborar na identificação e comunicação de roturas nos sistemas de rega; ------------------------------------  
--- Colaborar na divulgação de editais, comunicações de eventos e Boletim Municipal, entre outros. --------  
 --- Cláusula 13.ª -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhamento do desempenho das competências -----------------------------------------------------------------  
--- O Município, através dos seus serviços, pode verificar o cumprimento do presente acordo, mediante a 
realização de vistorias e inspeções à gestão, limpeza, reparações e manutenções realizadas pela Freguesia, 
bem como exigir-lhe informações e documentos comprovativos de despesa que considere necessários. ----  
--- As deliberações da Câmara Municipal no âmbito da verificação do cumprimento do objeto do presente 
acordo são imediatamente aplicáveis e vinculam a Freguesia, devendo esta proceder à correção das 
situações em conformidade com aquelas. -------------------------------------------------------------------------------------  
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--- A Freguesia apresentará um relatório semestral à Câmara Municipal, no prazo de 60 dias após o termo 
do respetivo semestre, das atividades desenvolvidas no âmbito das competências objeto da transferência, 
sendo que os relatórios serão objeto de apreciação na sessão seguinte da Assembleia Municipal.  -----------  
--- Cláusula 14.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vicissitudes do Acordo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente acordo pode ser modificado por vontade das partes, sempre que se verifique uma alteração 
anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de acordar nos termos aqui 
previstos ou quando assim o imponham razões de interesse público, desde que devidamente 
fundamentadas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A modificação ao acordo obedece a forma escrita e segue as especificidades previstas no n.º 3 do artigo 
6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, sempre que implique a alteração de recursos a transferir. -  
--- O presente acordo pode cessar por resolução, com fundamento no incumprimento da contraparte ou por 
motivos de relevante interesse público devidamente justificados -------------------------------------------------------  
--- A cessação do presente acordo não poderá nunca pôr em causa a continuidade do serviço público, 
cabendo ao Município o exercício das competências para as quais o acordo tenha deixado de vigorar e 
enquanto não se alcançar novo acordo ou se decida pela reversão da competência.  -----------------------------  
--- Cláusula 15.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Reversão das competências ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Pode ocorrer a reversão das competências transferidas, por acordo entre as partes.  ------------------------  
--- A reversão produz efeitos em data a acordar entre as partes, e implica o regresso dos recursos humanos 
e patrimoniais afetos às competências, caso tenha havido transição dos mesmos, nos temos definidos no 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril. -----------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 16.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente acordo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021. ------------------------------------------------------  
--- O presente terá eficácia após a sua aprovação pelos órgãos deliberativos de ambas as Outorgantes.  
 --- Cláusula 17.ª -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ambas as Outorgantes deverão publicitar devidamente este acordo, nos locais de estilo, e publicá-lo nas 
suas páginas da Internet.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --- Cláusula 18.ª -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições finais e transitórias -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Com a aprovação do presente acordo caducam automaticamente todos os acordos, protocolos e 
quaisquer adendas aos mesmos, referentes às competências constantes da clausula 1.ª------------------------  
--- ANEXO A - ESPAÇOS VERDES  
 

Freguesia Espaços Verdes 

Designação Área (m2) Responsabilidade 

Azambuja 

Largo de Palmela 433,00 JF 
Jardim das Torres 2 139,00 JF 
Jardim da Junta de Freguesia 2 103,00 JF 
Quintal Desportivo da Ónia 594,00 JF 
Espaço verde da Rua da 
Guarda Nacional Republicana 189,00 JF 
Vivendas Lardac 150,00 JF 
Horta do Maia 2 397,00 JF 
Jardim do Campo da Feira 9 690,00 CM 
Fonte Santa Teresinha 120,00 CM 
Jardim das Azambujiades 2 400,00 CM 
Jardim dos Forcados Amadores 
de Azambuja  2 850,00 CM 
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Rotunda Nascente e Faixa 
Paralela à EN3 8 170,00 CM 
Quinta dos Gatos 657,00 CM 
Urbanização da Socasa e 
Centro Cultural  3 257,00 CM 
Jardim da Igreja 420,00 CM 
Posto de abastecimento da 
Galp 1 412,00 CM 
Estádio Municipal 1 550,00 CM 
Bairro do PER 700,00 CM 
Jardim Urbano 5 105,00 CM 
Complexo das piscinas 
municipais 1 802,00 CM 
Eixo Viário 1 690,00 CM 
Fábrica da cortiça 2 607,50 CM 
Jardim da Areeira 3 675,00 CM 
Jardim dos Casais de Baixo 3 256,00 CM 
Páteo do Valverde 1 084,00 CM 
Rotunda dos Casais de Baixo 451,00 CM 
Rotunda Poente 6 154,00 CM 
Valverde 3 000,00 CM 
Margem da Ribeira do 
Valverde 3 229,00 CM 
EB1 – Quinta dos Gatos 1 341,20 CM 

 
ANEXO B – LIMPEZA URBANA 
 

Freguesia Arruamentos para limpeza urbana 
(m) 

Azambuja 48 440 
 
ANEXO C – MOBILIÁRIO URBANO 

 
 
 
 
 
ANEXO D – ESCOLAS  
 

Freguesia 
Estabelecimentos de Ensino 

Designação Área 
(m2) 

Azambuja 
EB1 I.C.Lopes 641,91 
EB1 Socasa 317,50 
Centro Escolar Boavida Canada 3 912,00 

 
ANEXO E – MONTANTES A TRANSFERIR 

Mesas e Bancos de Jardim Papeleiras Floreiras Bebedouros Pergulas Cinzeiros 
(Metal) 

Estruturas 
de 

Madeira 
Outros 

Madeira Metal Pedra Madeira Metal Plástico Outros Pedra Metal Outros 
78 23 40 1 74 28 27 21 10 4 14 6 10 0 0 
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Freguesia Valor  Valor  
Anual  Mensal 

Alcoentre 83 176,96 6 931,41 
Aveiras de Baixo 30 093,33 2 507,78 
Aveiras de Cima 106 288,96 8 857,41 
Azambuja 150 862,99 12 571,92 
Vale do Paraíso 19 632,36 1 636,03 
Vila Nova da Rainha 40 673,46 3 389,46 
União das Freguesias de Manique do Int., VNS Pedro e Maçussa 136 097,72 11 341,48 

Total 566 825,78 47 235,48 
 

Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Gestão e 

manutenção 
de espaços 

verdes 
(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. a))  

Limpeza das vias e 
espaços públicos, 

sarjetas e 
sumidouros em 
espaço urbano 

(cláusula 1ª, n.º 1, al. 
b))  

Manutenção, 
reparação e 
substituição 

do mobiliário 
urbano 

instalado no 
espaço público 

(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. c))  

Gestão e 
manutenção 
corrente das 

feiras e 
mercados 

(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. d))  

Realização de pequenas 
reparações nos 

estabelecimentos de 
educação pré-escolar e 

do primeiro ciclo do 
ensino básico, incluindo 

a manutenção dos 
espaços envolventes  

(cláusula 1ª, n.º 1, al. e) 
e f))  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Alcoentre 2 312,96 59 631,00 2 285,16 0,00 18 947,84 83 176,96 
Aveiras de Baixo 9 012,59 18 862,30 2 218,44 0,00 0,00 30 093,33 
Aveiras de Cima 6 978,63 55 461,00 3 085,80 0,00 40 763,53 106 288,96 
Azambuja 28 930,07 67 331,60 5 604,48 0,00 48 996,84 150 862,99 
Vale do Paraíso 2 005,77 10 591,80 1 034,16 0,00 6 000,63 19 632,36 
Vila Nova da Rainha 23 577,74 11 011,58 1 401,12 0,00 4 683,02 40 673,46 
União das Freguesias de 
Manique do Int., VNS 
Pedro e Maçussa 

43 937,21 66 720,00 8 306,64 0,00 17 133,87 136 097,72 

Total 116 754,97 289 609,28 23 935,80 0,00 136 525,73 566 825,78 
Notas:       
(*) Apurados de acordo com os critérios  seguintes:     
 - coluna (2) - 3,61€ por m2 de espaço verde a manter pela Junta de 
Freguesia indicado no Anexo A;      
 - coluna (3) - 1,39€ por m de arruamento da Freguesia indicado no Anexo B;      
 - coluna (4) – 16,68€ por unidade de mobiliário urbano indicada no Anexo C;    
 - coluna (5) - a gestão e manutenção corrente das feiras e mercados será financiada diretamente pelos recursos obtidos no âmbito dessa atividade; 
 - coluna (6) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos  
do art.º 39.º do CIMI) de cada estabelecimento de ensino localizado na Freguesia indicado no Anexo D. 
--- Uma vez posta a votação a Proposta 109/P/2020 foi aprovada por unanimidade.  ----------------------------  
---2.5 - Proposta 110/P/2020 – União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova S. Pedro e 
Maçussa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:  ----------------------------------------------  
--- “Considerando:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -----------------------  
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--- nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu âmbito 
as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; -----------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade, conforme minuta de Acordo 
de transferência de competências e recursos que se anexa à presente proposta e dela faz parte integrante;
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- de e acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 39.º 
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias não 
pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos sejam 
inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias,----------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; --------------------------  
--- as competências a transferir, objeto dos Acordos de transferência de competências e de recursos em 
anexo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, 
através de acordos de execução, mantendo-se a verificação da não exigência de afetação de recursos 
humanos e materiais, e sendo os recursos financeiros apurados nos termos do considerando anterior; -----  
--- Propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, delibere submeter, à Assembleia Municipal, a minuta de Acordo de transferência 
de competências e recursos a celebrar com a União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de 
São Pedro e Maçussa, para aprovação e consequente autorização para a sua celebração.  ---------------------  
--- ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA E A 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE MANIQUE DO INTENDENTE, VILA NOVA DE SÃO PEDRO E MAÇUSSA --------------  
--- Considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -----------------------  
--- b) nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu 
âmbito as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando 
agora as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; ---------------------------------------------------------------------  
--- d) nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) o exercício destas competências pelas Freguesias não determina o aumento da despesa pública global 
e promove o aumento da eficiência e da eficácia da gestão de recursos por parte das autarquias, o que 
resulta numa melhoria dos serviços prestados às respetivas populações;  --------------------------------------------  
… f) os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade; ---------------------------------  
--- g) a diferenciação necessária em função da natureza e dimensão das freguesias, da sua população, da 
sua capacidade de execução, face às infraestruturas/equipamentos a transferir, foi tida em consideração, 
tal como previsto no n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16/08; -----------------------------------------------  



 

 

Município de Azambuja 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Câmara Municipal de Azambuja  
 

 

2 de dezembro                                                                                                                                                                                34 
 

--- h) de acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 
39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias 
não pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos sejam 
inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias;  ---------------------------  
--- i) os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; --------------------------  
--- j) as competências a transferir e objeto do presente acordo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas 
pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, através de acordos de execução, mantendo-se a 
verificação da não afetação de recursos humanos e materiais e sendo os recursos financeiros apurados nos 
termos do considerando anterior;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- k) a base legal que permite este acordo é o Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, e o n.º 2 do artigo 38.º 
da Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, tendo também em atenção os artigos 32.º e o artigo 24.º, ambos do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  -------------------------------------------------------------------------------  
--- Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1º MUNICÍPIO DE AZAMBUJA, pessoa coletiva de direito público n.º 506821480, com sede no Praça do 
Município, n.º 19, 2050-315 Azambuja, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na 
alínea f) do nº 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  ---------------------------------  
--- E  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2º UNIÃO DE FREGUESIAS DE MANIQUE DO INTENDENTE, VILA NOVA DE SÃO PEDRO E MAÇUSSA, pessoa 
coletiva n.º 510837760, com sede na Praça dos Imperadores, n.º 24, 2065-338 Manique do Intendente, neste 
ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Junta da União de Freguesias, José Avelino Colaço 
Correia, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos e para os efeitos do disposto no artigo 39.º da Lei n. 
50/2018, de 16 de agosto, é livremente e de boa-fé celebrado o presente ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS E DE RECURSOS (doravante, Acordo) o qual se rege pelo disposto nos considerandos supra 
e nas cláusulas seguintes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente acordo concretiza a transferência das seguintes competências do Município de Azambuja para 
a Junta da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa: --------------   
--- a) Gestão e manutenção de espaços verdes (Anexo A);  ----------------------------------------------------------------  
--- b) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano (Anexo B); --------------  
--- c) Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão (Anexo C); ----------------------------------------------------------------------------  
--- d) Gestão e manutenção corrente das feiras e mercados; -------------------------------------------------------------  
--- e) Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 
do ensino básico (Anexo D); --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
f) Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos referidos na alínea anterior. -------------------  
--- Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Normativo aplicável --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Na execução do presente acordo observar-se-ão: --------------------------------------------------------------------  
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos em todos os anexos que dele fazem integrante;  --  
--- b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e regime jurídico nela aprovado.  ---------------------------------------  
--- c) A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto;  --------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril.  -----------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Subsidiariamente, observar-se-ão, ainda:  ------------------------------------------------------------------------------  
--- a) As disposições constantes do Código Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas adaptações;  
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------  
--- 3. As dúvidas interpretativas ocorridas na execução deste acordo serão resolvidas por deliberação do 
Município ouvida a União de Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Gestão e manutenção de espaços verdes -----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Para efeitos do disposto na alínea a) da Cláusula 1.ª, entendem-se por Espaços Verdes todos os jardins, 
rotundas ajardinadas, floreiras, canteiros e todos aqueles espaços, na área geográfica da União de 
Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, que se destinam à utilização pelos 
cidadãos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre, encontrando-se ou não ajardinados à data da 
assinatura do presente acordo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Por razões de eficiência na conservação, a complexidade, dimensão e diversidade dos espaços, bem 
como os meios necessários à intervenção que tal exige, a gestão e manutenção dos diversos espaços verdes 
compete à União de Freguesias ou ao Município, de acordo com o que se acha determinado no --- --- Anexo 
A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A gestão e manutenção dos espaços verdes existentes compreendem a conservação, arranjo e limpeza 
de espaços verdes públicos, nomeadamente:  --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Limpeza do espaço;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Monda dos canteiros;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Corte de relva;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Poda de árvores e arbustos;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Reposição de plantas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- f) Manutenção e programação do sistema de rega;  --------------------------------------------------------------------  
--- g) Adubação e aplicação de produtos fitossanitários, designadamente, de herbicidas seletivos nos 
relvados e produtos fitofarmacêuticos de combate a pragas e doenças. ----------------------------------------------  
--- 4. Qualquer alteração ou intervenção nos espaços que ultrapasse a simples manutenção e conservação, 
carece de análise técnica por parte dos serviços municipais afetos ao pelouro do Ambiente do Município e 
de acordo entre as partes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano --------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea b) da Cláusula 1-ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, compreendendo, nomeadamente: --------------------  
--- a) Varredura e lavagem manual ou mecânica das vias e espaços públicos, com a exceção da recolha de 
monos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Corte de ervas e aplicação de herbicida; --------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Limpeza de papeleiras --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros. -------------------------------------------------------------------  
--- 2. A extensão do espaço urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a transferir, é o que resulta 
do Anexo B.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea c) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, tendo em atenção o mobiliário em causa, tipologia 
dos equipamentos e o desgaste e utilização a que estão sujeitos, compreendendo, nomeadamente: --------  
--- a) A manutenção do mobiliário existente através da sua limpeza e demais procedimentos que se afigurem 
adequados;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, com prioridade para pinturas, limpezas e 
substituição de peças partidas e/ou danificadas;  ---------------------------------------------------------------------------  
--- c) A substituição do mobiliário quando não for possível proceder à sua reparação.  ---------------------------  
--- 2. Para efeitos do disposto no número anterior considera-se mobiliário urbano, nomeadamente: --------  
--- a) Mesas e bancos de jardim;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Papeleiras;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Bebedouros;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Floreiras; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Cinzeiros;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) Pérgulas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- g) Estruturas de madeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. O número de equipamentos de mobiliário urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo C. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 
ensino básico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea e) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público e compreende, nomeadamente: ------------------------  
--- a) Aquisição e colocação de lâmpadas e respetivos acessórios, fechaduras, vidros, interruptores e telhas; 
--- b) Arranjo de portas, janelas, chão, paredes, tetos e estores; --------------------------------------------------------  
--- c) Fixação de cabides e espelhos; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Colocação, reparação ou substituição de porta rolos de papel higiénico, toalheiros, saboneteiras, 
dispensadores de toalhetes, papeleiras e outros equipamentos similares; -------------------------------------------  
--- e) Pequenas operações elétricas e de canalização, incluindo desentupimento/limpeza de sistemas de 
esgotos, substituição ou reparação de torneiras, autoclismos, tampos de sanitas e equipamentos similares. 
--- 2. Para efeitos do número anterior, consideram-se pequenas reparações aquelas que ocorram 
isoladamente e num determinado período temporal. ----------------------------------------------------------------------  
--- 3. O número de estabelecimentos a intervir e a respetiva área, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo D. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção dos Espaços envolventes --------------------------------------------------------------------------------------  
--- O exercício da competência referida na alínea f) da Cláusula 1.ª compreende a limpeza, manutenção e 
conservação dos espaços de jogo e recreio, designadamente a substituição das areias, entendendo-se por  
espaço envolvente todo o espaço sob o domínio de jurisdição da escola. ---------------------------------------------  
--- Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Normas Técnicas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- No exercício das competências transferidas, a Freguesia deve observar as normas técnicas que constam 
do Anexo F. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Transferência de recursos para as freguesias -----------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Para o exercício das competências transferidas, são acordados os recursos financeiros e/ou humanos 
e/ou patrimoniais, a transferir para as freguesias.  -------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Os recursos podem ser alterados por acordo entre o Município e a União de Freguesias, aplicando-se, 
com as necessárias adaptações, o procedimento previsto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 
30 de abril.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Os recursos apurados e constantes do presente Acordo, são acordados pelo período anual e mantêm-
se para os anos subsequentes, salvo deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos de 
qualquer uma das partes.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4. Caso haja alterações aos recursos a transferir, para efeitos de inscrição nos Orçamentos do Estado dos 
anos subsequentes, o município comunica à DGAL, até 30 de junho de cada ano, as deliberações referidas 
no número anterior.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 10.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos financeiros --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A título de compensação pelos encargos resultantes do exercício das competências transferidas, 
referidas na Cláusula 1.ª, os recursos financeiros destinados ao cumprimento do presente acordo provêm 
do orçamento municipal, após deliberação das Assembleias Municipal e de Freguesia,  e são calculados 
tendo por base a estrutura de despesas e de receitas que o Município tem com o exercício das competências 
em causa, não podendo ser inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas 
matérias.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Os recursos financeiros referidos no número anterior são financiados por receita municipal proveniente 
do Fundo de Equilíbrio Financeiro e da participação variável no Imposto sobre o rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS), sendo transferidos pela DGAL diretamente para a Junta de Freguesia, por dedução àquelas 
transferências para o município.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. As transferências financeiras para a Junta da União de Freguesias serão efetuadas em duodécimos, 
pela DGAL, até ao dia 15 de cada mês, em conformidade com o respetivo mapa financeiro, que constitui o 
Anexo E.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos humanos e patrimoniais --------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- As partes acordam que não são afetos recursos humanos e patrimoniais do Município de Azambuja à 
execução do presente acordo, por não se revelar necessário, dado que as competências transferidas são 
apenas relativas a trabalhos de manutenção corrente e que já se encontravam a ser executadas pela 
Freguesia, por via de anterior acordo de execução, sem prejuízo de eventual alteração que possa ocorrer, 
por acordo entre as partes, caso venha a mostrar-se necessário para o adequado exercício das competências 
legalmente transferidas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Direitos e obrigações das partes ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Compete ao Município:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Acompanhar a transferência das competências nos termos do presente acordo; ---------------------------  
--- b) Comunicar à DGAL as deliberações autorizadoras dos órgãos deliberativos, nos termos dos números 4 
a 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril, para efeitos de inscrição das verbas a transferir 
no Orçamento do Estado, acompanhadas de mapa discriminativo dos recursos financeiros a transferir, 
através de formulário próprio disponibilizado pela DGAL; -----------------------------------------------------------------  
--- c) Prestar apoio técnico e logístico à Freguesia, no âmbito das matérias transferidas, caso o seja solicitado 
e dentro das suas possibilidades;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Compete à União de Freguesia:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Exercer as competências transferidas de modo eficiente e eficaz;  ----------------------------------------------  
--- b) Desenvolver os procedimentos administrativos adequados à realização das despesas, quer no que se 
refere às empreitadas de obras públicas, quer ao fornecimento e aquisição de bens e serviços, com os seus 
recursos próprios ou recorrendo a serviços externos, cumprindo o Código dos Contratos Públicos e o Código 
do Procedimento Administrativo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Aplicar unicamente o recurso financeiro previsto na alínea b) do número anterior ao cumprimento do 
respetivo objeto e a mais nenhum outro fim;  ---------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Solicitar a colaboração do Município, nos termos e para os efeitos da alínea c) do número anterior;   
--- e) Apresentar os relatórios referidos no n.º 3 da cláusula 13.ª, nos quais será prestada informação 
circunstanciada sobre o exercício das competências transferidas; ------------------------------------------------------  
--- f) Dar conhecimento ao Município, no prazo de cinco dias, de toda e qualquer situação de que tenha 
conhecimento e que possa vir a prejudicar, impedir, tornar mais oneroso ou difícil o exercício das 
competências transferidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Compete, ainda à União de Freguesias, no âmbito da cooperação com o Município e outras entidades 
públicas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Colaborar na localização e comunicação de estaleiros ilegais, amontoados de entulho ou vazamento 
de lixos, nomeadamente na via pública e em logradouros abandonados, que representem perigo para o 
meio ambiente e/ou para a saúde pública; ------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Colaborar na localização e comunicação de deficiências de iluminação pública; ----------------------------  
--- c) Colaborar na localização e comunicação da existência de viaturas, roulottes, atrelados, ou outros 
estacionados na via pública em estado de abandono ou a dificultar a circulação de veículos e peões; -------  
--- d) Colaborar na identificação e comunicação de roturas nos sistemas de rega; ---------------------------------  
--- e) Colaborar na divulgação de editais, comunicações de eventos e Boletim Municipal, entre outros. -----  
--- Cláusula 13.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhamento do desempenho das competências -----------------------------------------------------------------  
--- 1. O Município, através dos seus serviços, pode verificar o cumprimento do presente acordo, mediante a 
realização de vistorias e inspeções à gestão, limpeza, reparações e manutenções realizadas pela União de 
Freguesias, bem como exigir-lhe informações e documentos comprovativos de despesa que considere 
necessários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As deliberações da Câmara Municipal no âmbito da verificação do cumprimento do objeto do presente 
acordo são imediatamente aplicáveis e vinculam a União de Freguesias, devendo esta proceder à correção 
das situações em conformidade com aquelas. --------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A União de Freguesias apresentará um relatório semestral à Câmara Municipal, no prazo de 60 dias 
após o termo do respetivo semestre, das atividades desenvolvidas no âmbito das competências objeto da 
transferência, sendo que os relatórios serão objeto de apreciação na sessão seguinte da Assembleia 
Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 14.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vicissitudes do Acordo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- 1. O presente acordo pode ser modificado por vontade das partes, sempre que se verifique uma alteração 
anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de acordar nos termos aqui 
previstos ou quando assim o imponham razões de interesse público, desde que devidamente 
fundamentadas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A modificação ao acordo obedece a forma escrita e segue as especificidades previstas no n.º 3 do artigo 
6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, sempre que implique a alteração de recursos a transferir. -  
--- 3. O presente acordo pode cessar por resolução, com fundamento no incumprimento da contraparte ou 
por motivos de relevante interesse público devidamente justificados. -------------------------------------------------  
--- 4. A cessação do presente acordo não poderá nunca pôr em causa a continuidade do serviço público, 
cabendo ao Município o exercício das competências para as quais o acordo tenha deixado de vigorar e 
enquanto não se alcançar novo acordo ou se decida pela reversão da competência. -----------------------------  
--- Cláusula 15.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Reversão das competências ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Pode ocorrer a reversão das competências transferidas, por acordo entre as partes.  ---------------------  
--- 2. A reversão produz efeitos em data a acordar entre as partes, e implica o regresso dos recursos humanos 
e patrimoniais afetos às competências, caso tenha havido transição dos mesmos, nos temos definidos no 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril. -----------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 16.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente acordo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021. --------------------------------------------------  
--- 2. O presente terá eficácia após a sua aprovação pelos órgãos deliberativos de ambas as Outorgantes.  
--- Cláusula 17.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ambas as Outorgantes deverão publicitar devidamente este acordo, nos locais de estilo, e publicá-lo nas 
suas páginas da Internet.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 18.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições finais e transitórias -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Com a aprovação do presente acordo caducam automaticamente todos os acordos, protocolos e 
quaisquer adendas aos mesmos, referentes às competências constantes da clausula 1.ª------------------------  
--- O presente acordo é redigido em duplicado, ficando um original para cada uma das partes, fazendo 
ambos igualmente fé. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
--- ANEXO A - ESPAÇOS VERDES 
 

Freguesia Espaços Verdes 

Designação Área (m2) Responsabilidade 

União das 
Freguesias de 
Manique do 

Intendente, Vila 
Nova de S. Pedro e 

Maçussa 

Manique do Intendente     
Rua Pina Manique 120,00 JF 
Jardim da Fonte 600,00 JF 
Jardim da Junta de Freguesia 140,00 JF 
Jardim Largo Pina Manique 2 250,00 JF 
Jardim do Centro de Saúde  756,50 JF 
EBI - Manique do Intendente 4 300,00 JF 
Arrifana     
Rua da República 230,00 JF 
Rua 25 de Abril 200,00 JF 
Vila Nova S. Pedro     
Casa João Moreira  90,00 JF 
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Coletividade 600,00 JF 
Escola 600,00 JF 
Triângulo na saída sentido 
Cartaxo 350,00 JF 
Casal Do Além     
Escola 800,00 JF 
Maçussa     
Entroncamento da Rua 25 de 
Abril com a 5 de Outubro 106,00 JF 
Igreja  450,00 JF 
Junta de Freguesia 365,00 JF 
Rua das Longras/Rua do Rossio 130,00 JF 
Fonte do Mergulho 70,00 JF 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO B – LIMPEZA URBANA 
 
 

Freguesia Arruamentos para limpeza urbana 
(m) 

União das Freguesias de Manique do Int., VNS Pedro e 
Maçussa 48 000 

 
 
ANEXO C – MOBILIÁRIO URBANO 
 
 

 
 
 
ANEXO D – ESCOLAS  
 
 

Freguesia 
Estabelecimentos de Ensino 

Designação Área 
(m2) 

União das Freguesias de Manique do Int., 
VNS Pedro e Maçussa 

JI Manique do Intendente 479,00 
EBI Manique do Intendente 1 224,50 

 
 
 
ANEXO E – MONTANTES A TRANSFERIR 
 

Mesas e Bancos de Jardim Papeleiras Floreiras Bebedouros Pergulas Cinzeiros 
(Metal) 

Estruturas 
de 

Madeira 
Outros  

Madeira Metal Pedra Madeira Metal Plástico Outros Pedra Metal Outros  
129 34 185 21 10 3 0 22 65 4 13 0 5 7 0  
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Freguesia Valor  Valor  
Anual  Mensal 

Alcoentre 83 176,96 6 931,41 
Aveiras de Baixo 30 093,33 2 507,78 
Aveiras de Cima 106 288,96 8 857,41 
Azambuja 150 862,99 12 571,92 
Vale do Paraíso 19 632,36 1 636,03 
Vila Nova da Rainha 40 673,46 3 389,46 
União das Freguesias de Manique do Int., VNS Pedro e Maçussa 136 097,72 11 341,48 

Total 566 825,78 47 235,48 
 
 
 
 
 
 
 

Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Gestão e 

manutenção 
de espaços 

verdes 
(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. a))  

Limpeza das vias e 
espaços públicos, 

sarjetas e 
sumidouros em 
espaço urbano 

(cláusula 1ª, n.º 1, al. 
b))  

Manutenção, 
reparação e 
substituição 

do mobiliário 
urbano 

instalado no 
espaço público 

(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. c))  

Gestão e 
manutenção 
corrente das 

feiras e 
mercados 

(cláusula 1ª, n.º 
1, al. d))  

Realização de 
pequenas reparações 

nos 
estabelecimentos de 
educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo 
do ensino básico, 

incluindo a 
manutenção dos 

espaços envolventes  
(cláusula 1ª, n.º 1, al. 

e) e f))  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Alcoentre 2 312,96 59 631,00 2 285,16 0,00 18 947,84 83 176,96 
Aveiras de Baixo 9 012,59 18 862,30 2 218,44 0,00 0,00 30 093,33 
Aveiras de Cima 6 978,63 55 461,00 3 085,80 0,00 40 763,53 106 288,96 
Azambuja 28 930,07 67 331,60 5 604,48 0,00 48 996,84 150 862,99 
Vale do Paraíso 2 005,77 10 591,80 1 034,16 0,00 6 000,63 19 632,36 
Vila Nova da Rainha 23 577,74 11 011,58 1 401,12 0,00 4 683,02 40 673,46 
União das Freguesias de 
Manique do Int., VNS 
Pedro e Maçussa 

43 937,21 66 720,00 8 306,64 0,00 17 133,87 136 097,72 

Total 116 754,97 289 609,28 23 935,80 0,00 136 525,73 566 825,78 
Notas:       
(*) Apurados de acordo com os critérios  seguintes:     
 - coluna (2) - 3,61€ por m2 de espaço verde a manter pela Junta de 
Freguesia indicado no Anexo A;      
 - coluna (3) - 1,39€ por m de arruamento da Freguesia indicado no Anexo B;      
 - coluna (4) – 16,68€ por unidade de mobiliário urbano indicada no Anexo C;    
 - coluna (5) - a gestão e manutenção corrente das feiras e mercados será financiada diretamente pelos recursos obtidos no âmbito dessa atividade; 
 - coluna (6) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos  
do art.º 39.º do CIMI) de cada estabelecimento de ensino localizado na Freguesia indicado no Anexo D. 
 

--- Uma vez posta a votação a Proposta 110/P/2020 foi aprovada por unanimidade.  
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---2.6 - Proposta 111/P/2020 – Vale do Paraíso --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
--- “Considerando:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -----------------------  
--- nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu âmbito 
as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; -----------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade, conforme minuta de Acordo 
de transferência de competências e recursos que se anexa à presente proposta e dela faz parte integrante;
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- de e acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 39.º 
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias não 
pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos sejam 
inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias,----------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; --------------------------  
--- as competências a transferir, objeto dos Acordos de transferência de competências e de recursos em 
anexo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, 
através de acordos de execução, mantendo-se a verificação da não exigência de afetação de recursos 
humanos e materiais, e sendo os recursos financeiros apurados nos termos do considerando anterior; -----  
--- Propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, delibere submeter, à Assembleia Municipal, a minuta de Acordo de transferência 
de competências e recursos a celebrar com a Freguesia de Vale do Paraíso, para aprovação e consequente 
autorização para a sua celebração. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA E A 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE MANIQUE DO INTENDENTE, VILA NOVA DE SÃO PEDRO E MAÇUSSA --------------  
Considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a)com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -----------------------  
--- b)nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu 
âmbito as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando 
agora as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; ---------------------------------------------------------------------  
--- d) nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) o exercício destas competências pelas Freguesias não determina o aumento da despesa pública global 
e promove o aumento da eficiência e da eficácia da gestão de recursos por parte das autarquias, o que 
resulta numa melhoria dos serviços prestados às respetivas populações;  --------------------------------------------  



 

 

Município de Azambuja 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Câmara Municipal de Azambuja  
 

 

2 de dezembro                                                                                                                                                                                42 
 

--- f) os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade; ---------------------------------  
--- g) a diferenciação necessária em função da natureza e dimensão das freguesias, da sua população, da 
sua capacidade de execução, face às infraestruturas/equipamentos a transferir, foi tida em consideração, 
tal como previsto no n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16/08; -----------------------------------------------  
--- h) de acordo com o n.º 1 do artigo  9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 
39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias 
não pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos sejam 
inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias; ---------------------------  
--- i) os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; --------------------------  
--- j) as competências a transferir e objeto do presente acordo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas 
pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, através de acordos de execução, mantendo-se a 
verificação da não afetação de recursos humanos e materiais e sendo os recursos financeiros apurados nos 
termos do considerando anterior; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- k) a base legal que permite este acordo é o Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, e o n.º 2 do artigo 38.º 
da Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, tendo também em atenção os artigos 32.º e o artigo 24.º, ambos do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  -------------------------------------------------------------------------------  
Entre:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1º MUNICÍPIO DE AZAMBUJA, pessoa coletiva de direito público n.º 506821480, com sede no Praça do 
Município, n.º 19, 2050-315 Azambuja, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na 
alínea f) do nº 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  ---------------------------------  
--- E  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2º UNIÃO DE FREGUESIAS DE MANIQUE DO INTENDENTE, VILA NOVA DE SÃO PEDRO E MAÇUSSA, pessoa 
coletiva n.º 510837760, com sede na Praça dos Imperadores, n.º 24, 2065-338 Manique do Intendente, neste 
ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Junta da União de Freguesias, José Avelino Colaço 
Correia, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos e para os efeitos do disposto no artigo 39.º da Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto, é livremente e de boa-fé celebrado o presente ACORDO DE TRANSFERÊNCIA 
DE COMPETÊNCIAS E DE RECURSOS (doravante, Acordo) o qual se rege pelo disposto nos considerandos 
supra e nas cláusulas seguintes:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente acordo concretiza a transferência das seguintes competências do Município de Azambuja para 
a Junta da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa:  -------------  
--- a) Gestão e manutenção de espaços verdes (Anexo A);  ----------------------------------------------------------------  
--- b) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano (Anexo B); --------------  
--- c) Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão (Anexo C); ----------------------------------------------------------------------------  
--- d) Gestão e manutenção corrente das feiras e mercados; -------------------------------------------------------------  
--- e) Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 
do ensino básico (Anexo D); --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos referidos na alínea anterior. ---------------  
--- Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Normativo aplicável --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Na execução do presente acordo observar-se-ão: --------------------------------------------------------------------  
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos em todos os anexos que dele fazem integrante;  --  
--- b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e regime jurídico nela aprovado.  ---------------------------------------  
--- c) A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto;  --------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril.  -----------------------------------------------------------------------------  
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--- 2. Subsidiariamente, observar-se-ão, ainda:  ------------------------------------------------------------------------------  
--- a) As disposições constantes do Código Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas adaptações;  
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------  
--- 3. As dúvidas interpretativas ocorridas na execução deste acordo serão resolvidas por deliberação do 
Município ouvida a União de Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Gestão e manutenção de espaços verdes -----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Para efeitos do disposto na alínea a) da Cláusula 1.ª, entendem-se por Espaços Verdes todos os jardins, 
rotundas ajardinadas, floreiras, canteiros e todos aqueles espaços, na área geográfica da União de 
Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, que se destinam à utilização pelos 
cidadãos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre, encontrando-se ou não ajardinados à data da 
assinatura do presente acordo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Por razões de eficiência na conservação, a complexidade, dimensão e diversidade dos espaços, bem 
como os meios necessários à intervenção que tal exige, a gestão e manutenção dos diversos espaços verdes 
compete à União de Freguesias ou ao Município, de acordo com o que se acha determinado no Anexo A. -  
--- 3. A gestão e manutenção dos espaços verdes existentes compreendem a conservação, arranjo e limpeza 
de espaços verdes públicos, nomeadamente:  --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Limpeza do espaço;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Monda dos canteiros;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Corte de relva;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Poda de árvores e arbustos;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Reposição de plantas;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) Manutenção e programação do sistema de rega;  --------------------------------------------------------------------  
--- g) Adubação e aplicação de produtos fitossanitários, designadamente, de herbicidas seletivos nos 
relvados e produtos fitofarmacêuticos de combate a pragas e doenças. ----------------------------------------------  
--- 4. Qualquer alteração ou intervenção nos espaços que ultrapasse a simples manutenção e conservação, 
carece de análise técnica por parte dos serviços municipais afetos ao pelouro do Ambiente do Município e 
de acordo entre as partes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-- -Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano --------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea b) da Cláusula 1-ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, compreendendo, nomeadamente: --------------------  
--- a) Varredura e lavagem manual ou mecânica das vias e espaços públicos, com a exceção da recolha de 
monos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Corte de ervas e aplicação de herbicida; --------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Limpeza de papeleiras --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros. -------------------------------------------------------------------  
--- 2. A extensão do espaço urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a transferir, é o que resulta 
do Anexo B.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea c) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, tendo em atenção o mobiliário em causa, tipologia 
dos equipamentos e o desgaste e utilização a que estão sujeitos, compreendendo, nomeadamente: --------  
--- a) A manutenção do mobiliário existente através da sua limpeza e demais procedimentos que se afigurem 
adequados;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, com prioridade para pinturas, limpezas e 
substituição de peças partidas e/ou danificadas;  ---------------------------------------------------------------------------  
--- c) A substituição do mobiliário quando não for possível proceder à sua reparação.  ---------------------------  
--- 2. Para efeitos do disposto no número anterior considera-se mobiliário urbano, nomeadamente: --------  
--- a) Mesas e bancos de jardim;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Papeleiras;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Bebedouros;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- d) Floreiras; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Cinzeiros;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) Pérgulas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- g) Estruturas de madeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. O número de equipamentos de mobiliário urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo C. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 
ensino básico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea e) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público e compreende, nomeadamente: ------------------------  
--- a) Aquisição e colocação de lâmpadas e respetivos acessórios, fechaduras, vidros, interruptores e telhas; 
--- b) Arranjo de portas, janelas, chão, paredes, tetos e estores; --------------------------------------------------------  
--- c) Fixação de cabides e espelhos; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Colocação, reparação ou substituição de porta rolos de papel higiénico, toalheiros, saboneteiras, 
dispensadores de toalhetes, papeleiras e outros equipamentos similares; -------------------------------------------  
--- e) Pequenas operações elétricas e de canalização, incluindo desentupimento/limpeza de sistemas de 
esgotos, substituição ou reparação de torneiras, autoclismos, tampos de sanitas e equipamentos similares. 
--- 2. Para efeitos do número anterior, consideram-se pequenas reparações aquelas que ocorram 
isoladamente e num determinado período temporal. ----------------------------------------------------------------------  
--- 3. O número de estabelecimentos a intervir e a respetiva área, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo D. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção dos Espaços envolventes --------------------------------------------------------------------------------------  
--- O exercício da competência referida na alínea f) da Cláusula 1.ª compreende a limpeza, manutenção e 
conservação dos espaços de jogo e recreio, designadamente a substituição das areias, entendendo-se por  
espaço envolvente todo o espaço sob o domínio de jurisdição da escola. ---------------------------------------------  
--- Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Normas Técnicas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- No exercício das competências transferidas, a Freguesia deve observar as normas técnicas que constam 
do Anexo F. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Transferência de recursos para as freguesias -----------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Para o exercício das competências transferidas, são acordados os recursos financeiros e/ou humanos 
e/ou patrimoniais, a transferir para as freguesias.  -------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Os recursos podem ser alterados por acordo entre o Município e a União de Freguesias, aplicando-se, 
com as necessárias adaptações, o procedimento previsto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 
30 de abril.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Os recursos apurados e constantes do presente Acordo, são acordados pelo período anual e mantêm-
se para os anos subsequentes, salvo deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos de 
qualquer uma das partes.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4. Caso haja alterações aos recursos a transferir, para efeitos de inscrição nos Orçamentos do Estado dos 
anos subsequentes, o município comunica à DGAL, até 30 de junho de cada ano, as deliberações referidas 
no número anterior.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 10.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos financeiros --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A título de compensação pelos encargos resultantes do exercício das competências transferidas, 
referidas na Cláusula 1.ª, os recursos financeiros destinados ao cumprimento do presente acordo provêm 
do orçamento municipal, após deliberação das Assembleias Municipal e de Freguesia,  e são calculados 
tendo por base a estrutura de despesas e de receitas que o Município tem com o exercício das competências 
em causa, não podendo ser inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas 
matérias.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Os recursos financeiros referidos no número anterior são financiados por receita municipal proveniente 
do Fundo de Equilíbrio Financeiro e da participação variável no Imposto sobre o rendimento das Pessoas 
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Singulares (IRS), sendo transferidos pela DGAL diretamente para a Junta de Freguesia, por dedução àquelas 
transferências para o município.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. As transferências financeiras para a Junta da União de Freguesias serão efetuadas em duodécimos, 
pela DGAL, até ao dia 15 de cada mês, em conformidade com o respetivo mapa financeiro, que constitui o 
Anexo E.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos humanos e patrimoniais --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As partes acordam que não são afetos recursos humanos e patrimoniais do Município de Azambuja à 
execução do presente acordo, por não se revelar necessário, dado que as competências transferidas são 
apenas relativas a trabalhos de manutenção corrente e que já se encontravam a ser executadas pela 
Freguesia, por via de anterior acordo de execução, sem prejuízo de eventual alteração que possa ocorrer, 
por acordo entre as partes, caso venha a mostrar-se necessário para o adequado exercício das competências 
legalmente transferidas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Direitos e obrigações das partes ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Compete ao Município:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Acompanhar a transferência das competências nos termos do presente acordo; ---------------------------  
--- b) Comunicar à DGAL as deliberações autorizadoras dos órgãos deliberativos, nos termos dos números 4 
a 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril, para efeitos de inscrição das verbas a transferir 
no Orçamento do Estado, acompanhadas de mapa discriminativo dos recursos financeiros a transferir, 
através de formulário próprio disponibilizado pela DGAL; -----------------------------------------------------------------  
--- c) Prestar apoio técnico e logístico à Freguesia, no âmbito das matérias transferidas, caso o seja solicitado 
e dentro das suas possibilidades;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Compete à União de Freguesia:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Exercer as competências transferidas de modo eficiente e eficaz;  ----------------------------------------------  
--- b) Desenvolver os procedimentos administrativos adequados à realização das despesas, quer no que se 
refere às empreitadas de obras públicas, quer ao fornecimento e aquisição de bens e serviços, com os seus 
recursos próprios ou recorrendo a serviços externos, cumprindo o Código dos Contratos Públicos e o Código 
do Procedimento Administrativo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Aplicar unicamente o recurso financeiro previsto na alínea b) do número anterior ao cumprimento do 
respetivo objeto e a mais nenhum outro fim;  ---------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Solicitar a colaboração do Município, nos termos e para os efeitos da alínea c) do número anterior;  
--- e) Apresentar os relatórios referidos no n.º 3 da cláusula 13.ª, nos quais será prestada informação 
circunstanciada sobre o exercício das competências transferidas; ------------------------------------------------------  
--- f) Dar conhecimento ao Município, no prazo de cinco dias, de toda e qualquer situação de que tenha 
conhecimento e que possa vir a prejudicar, impedir, tornar mais oneroso ou difícil o exercício das 
competências transferidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Compete, ainda à União de Freguesias, no âmbito da cooperação com o Município e outras entidades 
públicas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Colaborar na localização e comunicação de estaleiros ilegais, amontoados de entulho ou vazamento 
de lixos, nomeadamente na via pública e em logradouros abandonados, que representem perigo para o 
meio ambiente e/ou para a saúde pública; ------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Colaborar na localização e comunicação de deficiências de iluminação pública; ----------------------------  
--- c) Colaborar na localização e comunicação da existência de viaturas, roulottes, atrelados, ou outros 
estacionados na via pública em estado de abandono ou a dificultar a circulação de veículos e peões; -------  
--- d) Colaborar na identificação e comunicação de roturas nos sistemas de rega; ---------------------------------  
--- e) Colaborar na divulgação de editais, comunicações de eventos e Boletim Municipal, entre outros. 
--- Cláusula 13.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhamento do desempenho das competências -----------------------------------------------------------------  
--- 1. O Município, através dos seus serviços, pode verificar o cumprimento do presente acordo, mediante a 
realização de vistorias e inspeções à gestão, limpeza, reparações e manutenções realizadas pela União de 
Freguesias, bem como exigir-lhe informações e documentos comprovativos de despesa que considere 
necessários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- 2. As deliberações da Câmara Municipal no âmbito da verificação do cumprimento do objeto do presente 
acordo são imediatamente aplicáveis e vinculam a União de Freguesias, devendo esta proceder à correção 
das situações em conformidade com aquelas. --------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A União de Freguesias apresentará um relatório semestral à Câmara Municipal, no prazo de 60 dias 
após o termo do respetivo semestre, das atividades desenvolvidas no âmbito das competências objeto da 
transferência, sendo que os relatórios serão objeto de apreciação na sessão seguinte da Assembleia 
Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 14.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vicissitudes do Acordo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente acordo pode ser modificado por vontade das partes, sempre que se verifique uma alteração 
anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de acordar nos termos aqui 
previstos ou quando assim o imponham razões de interesse público, desde que devidamente 
fundamentadas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2.  A modificação ao acordo obedece a forma escrita e segue as especificidades previstas no n.º 3 do 
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, sempre que implique a alteração de recursos a 
transferir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. O presente acordo pode cessar por resolução, com fundamento no incumprimento da contraparte ou 
por motivos de relevante interesse público devidamente justificados. -------------------------------------------------  
--- 4. A cessação do presente acordo não poderá nunca pôr em causa a continuidade do serviço público, 
cabendo ao Município o exercício das competências para as quais o acordo tenha deixado de vigorar e 
enquanto não se alcançar novo acordo ou se decida pela reversão da competência. 
--- Cláusula 15.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Reversão das competências ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Pode ocorrer a reversão das competências transferidas, por acordo entre as partes.  
--- 2. A reversão produz efeitos em data a acordar entre as partes, e implica o regresso dos recursos humanos 
e patrimoniais afetos às competências, caso tenha havido transição dos mesmos, nos temos definidos no 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril. -----------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 16.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente acordo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021. --------------------------------------------------  
--- 2. O presente terá eficácia após a sua aprovação pelos órgãos deliberativos de ambas as Outorgantes.  
--- Cláusula 17.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ambas as Outorgantes deverão publicitar devidamente este acordo, nos locais de estilo, e publicá-lo nas 
suas páginas da Internet.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 18.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições finais e transitórias -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Com a aprovação do presente acordo caducam automaticamente todos os acordos, protocolos e 
quaisquer adendas aos mesmos, referentes às competências constantes da clausula 1.ª------------------------  
ANEXO A - ESPAÇOS VERDES 
 

Freguesia Espaços Verdes 

Designação Área (m2) Responsabilidade 

Vale do Paraíso 
Largo dos Namorados 254,00 JF 
Jardim 1º de Maio 171,00 JF 
Largo D. João II 130,00 JF 

 
ANEXO B – LIMPEZA URBANA 
 

Freguesia Arruamentos para limpeza urbana 
(m) 

Vale do Paraíso 7 620 
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ANEXO C – MOBILIÁRIO URBANO 
 

 
ANEXO D – ESCOLAS  
 

Freguesia 
Estabelecimentos de Ensino 

Designação Área 
(m2) 

Vale do Paraíso EB1 Vale do Paraíso 421,60 
JI Vale do Paraíso 175,00 

 
ANEXO E – MONTANTES A TRANSFERIR 
 

Freguesia Valor  Valor  
Anual  Mensal 

Alcoentre 83 176,96 6 931,41 
Aveiras de Baixo 30 093,33 2 507,78 
Aveiras de Cima 106 288,96 8 857,41 
Azambuja 150 862,99 12 571,92 
Vale do Paraíso 19 632,36 1 636,03 
Vila Nova da Rainha 40 673,46 3 389,46 
União das Freguesias de Manique do Int., VNS Pedro e Maçussa 136 097,72 11 341,48 

Total 566 825,78 47 235,48 

Mesas e Bancos de Jardim Papeleiras Floreiras Bebedouros Pergulas Cinzeiros 
(Metal) 

Estruturas 
de 

Madeira 
Outros  

Madeira Metal Pedra Madeira Metal Plástico Outros Pedra Metal Outros  
21 1 0 0 3 6 0 18 0 0 3 0 2 0 8  
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Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Gestão e 

manutenção 
de espaços 

verdes 
(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. a))  

Limpeza das vias e 
espaços públicos, 

sarjetas e 
sumidouros em 
espaço urbano 

(cláusula 1ª, n.º 1, al. 
b))  

Manutenção, 
reparação e 
substituição 

do mobiliário 
urbano 

instalado no 
espaço público 

(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. c))  

Gestão e 
manutenção 
corrente das 

feiras e 
mercados 

(cláusula 1ª, n.º 
1, al. d))  

Realização de 
pequenas reparações 

nos 
estabelecimentos de 
educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo 
do ensino básico, 

incluindo a 
manutenção dos 

espaços envolventes  
(cláusula 1ª, n.º 1, al. 

e) e f))  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Alcoentre 2 312,96 59 631,00 2 285,16 0,00 18 947,84 83 176,96 
Aveiras de Baixo 9 012,59 18 862,30 2 218,44 0,00 0,00 30 093,33 
Aveiras de Cima 6 978,63 55 461,00 3 085,80 0,00 40 763,53 106 288,96 
Azambuja 28 930,07 67 331,60 5 604,48 0,00 48 996,84 150 862,99 
Vale do Paraíso 2 005,77 10 591,80 1 034,16 0,00 6 000,63 19 632,36 
Vila Nova da Rainha 23 577,74 11 011,58 1 401,12 0,00 4 683,02 40 673,46 
União das Freguesias de 
Manique do Int., VNS 
Pedro e Maçussa 

43 937,21 66 720,00 8 306,64 0,00 17 133,87 136 097,72 

Total 116 754,97 289 609,28 23 935,80 0,00 136 525,73 566 825,78 
Notas:       
(*) Apurados de acordo com os critérios  seguintes:     
 - coluna (2) - 3,61€ por m2 de espaço verde a manter pela Junta de Freguesia 
indicado no Anexo A;      
 - coluna (3) - 1,39€ por m de arruamento da Freguesia indicado no Anexo B;      
 - coluna (4) – 16,68€ por unidade de mobiliário urbano indicada no Anexo C;    
 - coluna (5) - a gestão e manutenção corrente das feiras e mercados será financiada diretamente pelos recursos obtidos no âmbito dessa atividade; 
 - coluna (6) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos  
do art.º 39.º do CIMI) de cada estabelecimento de ensino localizado na Freguesia indicado no Anexo D.” 
--- Uma vez posta a votação a Proposta 111/P/2020 foi aprovada por unanimidade.  ----------------------------  
---2.7 - Proposta 112/P/2020 - Vila Nova da Rainha –-------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:  -----------------------------------------------  
--- “Considerando:   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -----------------------  
--- nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu âmbito 
as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; -----------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município 
e as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada 
uma, dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade, conforme minuta 
de Acordo de transferência de competências e recursos que se anexa à presente proposta e dela faz parte 
integrante; 
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--- de e acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 
39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias 
não pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos 
sejam inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias, -------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; --------------------------  
--- as competências a transferir, objeto dos Acordos de transferência de competências e de recursos em 
anexo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, 
através de acordos de execução, mantendo-se a verificação da não exigência de afetação de recursos 
humanos e materiais, e sendo os recursos financeiros apurados nos termos do considerando anterior; -----  
--- Propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, delibere submeter, à Assembleia Municipal, a minuta de Acordo de transferência 
de competências e recursos a celebrar com a Freguesia de Vila Nova da Rainha, para aprovação e 
consequente autorização para a sua celebração.  ---------------------------------------------------------------------------  
--- ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA E A 
FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, 
o quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das 
freguesias, cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -------  
--- b) nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu 
âmbito as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, 
passando agora as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; -------------------------------------------------------  
--- d) nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de 
Freguesia deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista 
ao exercício das competências transferidas; ----------------------------------------------------------------------------------  
--- e) o exercício destas competências pelas Freguesias não determina o aumento da despesa pública 
global e promove o aumento da eficiência e da eficácia da gestão de recursos por parte das autarquias, o 
que resulta numa melhoria dos serviços prestados às respetivas populações;  --------------------------------------  
--- f) os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município 
e as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada 
uma, dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade; -------------------------  
--- g) a diferenciação necessária em função da natureza e dimensão das freguesias, da sua população, da 
sua capacidade de execução, face às infraestruturas/equipamentos a transferir, foi tida em consideração, 
tal como previsto no n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16/08; -----------------------------------------------  
--- h) de acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 
39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias 
não pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos 
sejam inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias; -------------------  
--- i) os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução 
foram atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e 
à variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos;------------------------  
--- j) as competências a transferir e objeto do presente acordo, são as mesmas que têm vindo a ser 
exercidas pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, através de acordos de execução, mantendo-
se a verificação da não afetação de recursos humanos e materiais e sendo os recursos financeiros apurados 
nos termos do considerando anterior;  ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- k) a base legal que permite este acordo é o Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, e o n.º 2 do artigo 
38.º da Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, tendo também em atenção os artigos 32.º e o artigo 24.º, ambos 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  ---------------------------------------------------------------------------  
--- Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1º MUNICÍPIO DE AZAMBUJA, pessoa coletiva de direito público n.º 506821480, com sede no Praça do 
Município, n.º 19, 2050-315 Azambuja, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
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Municipal, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e 
na alínea f) do nº 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  -----------------------------  
--- E  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2º FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA, pessoa coletiva n.º 506912167, com sede na Rua Manuel 
Joaquim Alves Dinis, n.º 41, 2050-510 Vila Nova da Rainha, neste ato representada pelo Exmo. Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia, Mário Jorge Soares Parruca, no uso das competências previstas nas 
alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  ------------------------  
--- Após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos e para os efeitos do disposto no artigo 39.º da Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto, é livremente e de boa-fé celebrado o presente ACORDO DE TRANSFERÊNCIA 
DE COMPETÊNCIAS E DE RECURSOS (doravante, Acordo) o qual se rege pelo disposto nos considerandos 
supra e nas cláusulas seguintes:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente acordo concretiza a transferência das seguintes competências do Município de Azambuja 
para a Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha:  -------------------------------------------------------------------------  
--- a) Gestão e manutenção de espaços verdes (Anexo A);  ----------------------------------------------------------------  
--- b) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano (Anexo B); --------------  
--- c) Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com 
exceção daquele que seja objeto de concessão (Anexo C); ----------------------------------------------------------------  
--- d) Gestão e manutenção corrente das feiras e mercados; -------------------------------------------------------------  
--- e) Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro 
ciclo do ensino básico (Anexo D); -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos referidos na alínea anterior. 
--- Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Normativo aplicável --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Na execução do presente acordo observar-se-ão: --------------------------------------------------------------------  
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos em todos os anexos que dele fazem integrante;  --  
--- b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e regime jurídico nela aprovado.  ---------------------------------------  
--- c) A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto;  --------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril.  -----------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Subsidiariamente, observar-se-ão, ainda:  ------------------------------------------------------------------------------  
--- a) As disposições constantes do Código Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas adaptações;  
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------  
--- 3. As dúvidas interpretativas ocorridas na execução deste acordo serão resolvidas por deliberação do 
Município ouvida a Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Gestão e manutenção de espaços verdes -----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Para efeitos do disposto na alínea a) da Cláusula 1.ª, entendem-se por Espaços Verdes todos os 
jardins, rotundas ajardinadas, floreiras, canteiros e todos aqueles espaços, na área geográfica da 
Freguesia de Vila Nova da Rainha, que se destinam à utilização pelos cidadãos em atividades de estadia, 
recreio e lazer ao ar livre, encontrando-se ou não ajardinados à data da assinatura do presente acordo. --  
--- 2. Por razões de eficiência na conservação, a complexidade, dimensão e diversidade dos espaços, bem 
como os meios necessários à intervenção que tal exige, a gestão e manutenção dos diversos espaços 
verdes compete à Freguesia ou ao Município, de acordo com o que se acha determinado no Anexo A. -----  
--- 3. A gestão e manutenção dos espaços verdes existentes compreendem a conservação, arranjo e 
limpeza de espaços verdes públicos, nomeadamente:  ---------------------------------------------------------------------  
--- a) Limpeza do espaço;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Monda dos canteiros;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Corte de relva;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Poda de árvores e arbustos;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Reposição de plantas;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) Manutenção e programação do sistema de rega;  --------------------------------------------------------------------  
--- g) Adubação e aplicação de produtos fitossanitários, designadamente, de herbicidas seletivos nos 
relvados e produtos fitofarmacêuticos de combate a pragas e doenças. ----------------------------------------------  
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--- 4. Qualquer alteração ou intervenção nos espaços que ultrapasse a simples manutenção e conservação, 
carece de análise técnica por parte dos serviços municipais afetos ao pelouro do Ambiente do Município e 
de acordo entre as partes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano --------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea b) da Cláusula 1-ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, compreendendo, nomeadamente: --------------------  
--- a) Varredura e lavagem manual ou mecânica das vias e espaços públicos, com a exceção da recolha de 
monos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Corte de ervas e aplicação de herbicida; --------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Limpeza de papeleiras --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros. -------------------------------------------------------------------  
--- 2. A extensão do espaço urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a transferir, é o que 
resulta do Anexo B.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea c) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, tendo em atenção o mobiliário em causa, tipologia 
dos equipamentos e o desgaste e utilização a que estão sujeitos, compreendendo, nomeadamente: --------  
--- a) A manutenção do mobiliário existente através da sua limpeza e demais procedimentos que se 
afigurem adequados;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, com prioridade para pinturas, limpezas 
e substituição de peças partidas e/ou danificadas;  -------------------------------------------------------------------------  
--- c) A substituição do mobiliário quando não for possível proceder à sua reparação.  ---------------------------  
--- 2. Para efeitos do disposto no número anterior considera-se mobiliário urbano, nomeadamente: --------  
--- a) Mesas e bancos de jardim;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Papeleiras;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Bebedouros;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Floreiras; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Cinzeiros;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) Pérgulas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- g) Estruturas de madeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. O número de equipamentos de mobiliário urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo C. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 
do ensino básico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea e) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público e compreende, nomeadamente: ------------------------  
--- a) Aquisição e colocação de lâmpadas e respetivos acessórios, fechaduras, vidros, interruptores e telhas; 
--- b) Arranjo de portas, janelas, chão, paredes, tetos e estores; --------------------------------------------------------  
--- c) Fixação de cabides e espelhos; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Colocação, reparação ou substituição de porta rolos de papel higiénico, toalheiros, saboneteiras, 
dispensadores de toalhetes, papeleiras e outros equipamentos similares; -------------------------------------------  
--- e) Pequenas operações elétricas e de canalização, incluindo desentupimento/limpeza de sistemas de 
esgotos, substituição ou reparação de torneiras, autoclismos, tampos de sanitas e equipamentos similares. 
--- 2. Para efeitos do número anterior, consideram-se pequenas reparações aquelas que ocorram 
isoladamente e num determinado período temporal. ----------------------------------------------------------------------  
--- 3. O número de estabelecimentos a intervir e a respetiva área, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo D. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção dos Espaços envolventes --------------------------------------------------------------------------------------  
--- O exercício da competência referida na alínea f) da Cláusula 1.ª compreende a limpeza, manutenção e 
conservação dos espaços de jogo e recreio, designadamente a substituição das areias, entendendo-se por  
espaço envolvente todo o espaço sob o domínio de jurisdição da escola. ---------------------------------------------  
--- Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Normas Técnicas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- No exercício das competências transferidas, a Freguesia deve observar as normas técnicas que constam 
do Anexo F. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Transferência de recursos para as freguesias -----------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Para o exercício das competências transferidas, são acordados os recursos financeiros e/ou humanos 
e/ou patrimoniais, a transferir para as freguesias.  -------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Os recursos podem ser alterados por acordo entre o município e a freguesia, aplicando-se, com as 
necessárias adaptações, o procedimento previsto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 
de abril.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Os recursos apurados e constantes do presente Acordo, são acordados pelo período anual e mantêm-
se para os anos subsequentes, salvo deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos de 
qualquer uma das partes.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4. Caso haja alterações aos recursos a transferir, para efeitos de inscrição nos Orçamentos do Estado 
dos anos subsequentes, o município comunica à DGAL, até 30 de junho de cada ano, as deliberações 
referidas no número anterior.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 10.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos financeiros --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A título de compensação pelos encargos resultantes do exercício das competências transferidas, 
referidas na Cláusula 1.ª, os recursos financeiros destinados ao cumprimento do presente acordo provêm 
do orçamento municipal, após deliberação das Assembleias Municipal e de Freguesia,  e são calculados 
tendo por base a estrutura de despesas e de receitas que o Município tem com o exercício das 
competências em causa, não podendo ser inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes 
às mesmas matérias.  
--- 2. Os recursos financeiros referidos no número anterior são financiados por receita municipal 
proveniente do Fundo de Equilíbrio Financeiro e da participação variável no Imposto sobre o rendimento 
das Pessoas Singulares (IRS), sendo transferidos pela DGAL diretamente para a Junta de Freguesia, por 
dedução àquelas transferências para o município.  -------------------------------------------------------------------------  
--- 3. As transferências financeiras para a Junta de Freguesia serão efetuadas em duodécimos, pela DGAL, 
até ao dia 15 de cada mês, em conformidade com o respetivo mapa financeiro, que constitui o Anexo E.    
--- Cláusula 11.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos humanos e patrimoniais --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As partes acordam que não são afetos recursos humanos e patrimoniais do Município de Azambuja à 
execução do presente acordo, por não se revelar necessário, dado que as competências transferidas são 
apenas relativas a trabalhos de manutenção corrente e que já se encontravam a ser executadas pela 
Freguesia, por via de anterior acordo de execução, sem prejuízo de eventual alteração que possa ocorrer, 
por acordo entre as partes, caso venha a mostrar-se necessário para o adequado exercício das 
competências legalmente transferidas.   ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Direitos e obrigações das partes ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Compete ao Município:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Acompanhar a transferência das competências nos termos do presente acordo; ---------------------------  
--- b) Comunicar à DGAL as deliberações autorizadoras dos órgãos deliberativos, nos termos dos números 
4 a 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril, para efeitos de inscrição das verbas a transferir 
no Orçamento do Estado, acompanhadas de mapa discriminativo dos recursos financeiros a transferir, 
através de formulário próprio disponibilizado pela DGAL; -----------------------------------------------------------------  
 --- c) Prestar apoio técnico e logístico à Freguesia, no âmbito das matérias transferidas, caso o seja 
solicitado e dentro das suas possibilidades;  -----------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Compete à Freguesia:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Exercer as competências transferidas de modo eficiente e eficaz;  ----------------------------------------------  
--- b) Desenvolver os procedimentos administrativos adequados à realização das despesas, quer no que se 
refere às empreitadas de obras públicas, quer ao fornecimento e aquisição de bens e serviços, com os seus 
recursos próprios ou recorrendo a serviços externos, cumprindo o Código dos Contratos Públicos e o Código 
do Procedimento Administrativo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Aplicar unicamente o recurso financeiro previsto na alínea b) do número anterior ao cumprimento do 
respetivo objeto e a mais nenhum outro fim;  ---------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Solicitar a colaboração do Município, nos termos e para os efeitos da alínea c) do número anterior;   
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--- e) Apresentar os relatórios referidos no n.º 3 da cláusula 13.ª, nos quais será prestada informação 
circunstanciada sobre o exercício das competências transferidas; ------------------------------------------------------  
--- f) Dar conhecimento ao Município, no prazo de cinco dias, de toda e qualquer situação de que tenha 
conhecimento e que possa vir a prejudicar, impedir, tornar mais oneroso ou difícil o exercício das 
competências transferidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Compete, ainda à Freguesia, no âmbito da cooperação com o Município e outras entidades públicas: 
--- a) Colaborar na localização e comunicação de estaleiros ilegais, amontoados de entulho ou vazamento 
de lixos, nomeadamente na via pública e em logradouros abandonados, que representem perigo para o 
meio ambiente e/ou para a saúde pública; ------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Colaborar na localização e comunicação de deficiências de iluminação pública; ----------------------------  
--- c) Colaborar na localização e comunicação da existência de viaturas, roulottes, atrelados, ou outros 
estacionados na via pública em estado de abandono ou a dificultar a circulação de veículos e peões; -------  
--- d) Colaborar na identificação e comunicação de roturas nos sistemas de rega; ---------------------------------  
--- e) Colaborar na divulgação de editais, comunicações de eventos e Boletim Municipal, entre outros. -----  
--- Cláusula 13.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhamento do desempenho das competências -----------------------------------------------------------------  
--- 1. O Município, através dos seus serviços, pode verificar o cumprimento do presente acordo, mediante 
a realização de vistorias e inspeções à gestão, limpeza, reparações e manutenções realizadas pela 
Freguesia, bem como exigir-lhe informações e documentos comprovativos de despesa que considere 
necessários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As deliberações da Câmara Municipal no âmbito da verificação do cumprimento do objeto do 
presente acordo são imediatamente aplicáveis e vinculam a Freguesia, devendo esta proceder à correção 
das situações em conformidade com aquelas. --------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A Freguesia apresentará um relatório semestral à Câmara Municipal, no prazo de 60 dias após o 
termo do respetivo semestre, das atividades desenvolvidas no âmbito das competências objeto da 
transferência, sendo que os relatórios serão objeto de apreciação na sessão seguinte da Assembleia 
Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 14.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vicissitudes do Acordo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente acordo pode ser modificado por vontade das partes, sempre que se verifique uma 
alteração anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de acordar nos 
termos aqui previstos ou quando assim o imponham razões de interesse público, desde que devidamente 
fundamentadas.  
--- 2. A modificação ao acordo obedece a forma escrita e segue as especificidades previstas no n.º 3 do 
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, sempre que implique a alteração de recursos a 
transferir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. O presente acordo pode cessar por resolução, com fundamento no incumprimento da contraparte ou 
por motivos de relevante interesse público devidamente justificados. -------------------------------------------------  
--- 4. A cessação do presente acordo não poderá nunca pôr em causa a continuidade do serviço público, 
cabendo ao Município o exercício das competências para as quais o acordo tenha deixado de vigorar e 
enquanto não se alcançar novo acordo ou se decida pela reversão da competência. -----------------------------  
--- Cláusula 15.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Reversão das competências ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Pode ocorrer a reversão das competências transferidas, por acordo entre as partes.  ---------------------  
--- 2. A reversão produz efeitos em data a acordar entre as partes, e implica o regresso dos recursos 
humanos e patrimoniais afetos às competências, caso tenha havido transição dos mesmos, nos temos 
definidos no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril. ------------------------------------------------------  
--- Cláusula 16.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente acordo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021. --------------------------------------------------  
--- 2. O presente terá eficácia após a sua aprovação pelos órgãos deliberativos de ambas as Outorgantes.  
--- Cláusula 17.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ambas as Outorgantes deverão publicitar devidamente este acordo, nos locais de estilo, e publicá-lo 
nas suas páginas da Internet.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 18.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições finais e transitórias -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Com a aprovação do presente acordo caducam automaticamente todos os acordos, protocolos e 
quaisquer adendas aos mesmos, referentes às competências constantes da clausula 1.ª------------------------  
---O presente acordo é redigido em duplicado, ficando um original para cada uma das partes, fazendo 
ambos igualmente fé.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ANEXO A - ESPAÇOS VERDES 
 

Freguesia Espaços Verdes 

Designação Área (m2) Responsabilidade 

Vila Nova da Rainha 

Entrada Nordeste 934,00 JF 
Jardim Sacadura Cabral 318,00 JF 
Parque de Merendas Côrte da Freiras 843,00 JF 
Entrada Sul 128,00 JF 
Urbanização da SOCASA e Zona Industrial 4 301,00 JF 

 
ANEXO B – LIMPEZA URBANA 
 

Freguesia Arruamentos para limpeza urbana (m) 

Vila Nova da Rainha 7 922 
 
ANEXO C – MOBILIÁRIO URBANO 
 

 
ANEXO D – ESCOLAS  

Freguesia Estabelecimentos de Ensino 

Designação Área (m2) 
Vila Nova da Rainha EB1 Vila Nova da Rainha 465,60 

 
ANEXO E – MONTANTES A TRANSFERIR 
 

Freguesia Valor  Valor  
Anual  Mensal 

Alcoentre 83 176,96 6 931,41 
Aveiras de Baixo 30 093,33 2 507,78 
Aveiras de Cima 106 288,96 8 857,41 
Azambuja 150 862,99 12 571,92 
Vale do Paraíso 19 632,36 1 636,03 
Vila Nova da Rainha 40 673,46 3 389,46 
União das Freguesias de Manique do Int., VNS Pedro e Maçussa 136 097,72 11 341,48 

Total 566 825,78 47 235,48 

Mesas e Bancos de Jardim Papeleiras Floreiras Bebedouros Pérgulas Cinzeiros 
(Metal) 

Estruturas 
de 

Madeira 
Outros  

Madeira Metal Pedra Madeira Metal Plástico Outros Pedra Metal Outros  
18 12 25 0 0 0 23 3 0 0 3 0 0 0 0  
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Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Gestão e 

manutenção 
de espaços 

verdes 
(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. a))  

Limpeza das vias e 
espaços públicos, 

sarjetas e 
sumidouros em 
espaço urbano 

(cláusula 1ª, n.º 1, al. 
b))  

Manutenção, 
reparação e 
substituição 

do mobiliário 
urbano 

instalado no 
espaço público 

(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. c))  

Gestão e 
manutenção 
corrente das 

feiras e 
mercados 

(cláusula 1ª, n.º 
1, al. d))  

Realização de 
pequenas reparações 

nos 
estabelecimentos de 
educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo 
do ensino básico, 

incluindo a 
manutenção dos 

espaços envolventes  
(cláusula 1ª, n.º 1, al. 

e) e f))  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Alcoentre 2 312,96 59 631,00 2 285,16 0,00 18 947,84 83 176,96 
Aveiras de Baixo 9 012,59 18 862,30 2 218,44 0,00 0,00 30 093,33 
Aveiras de Cima 6 978,63 55 461,00 3 085,80 0,00 40 763,53 106 288,96 
Azambuja 28 930,07 67 331,60 5 604,48 0,00 48 996,84 150 862,99 
Vale do Paraíso 2 005,77 10 591,80 1 034,16 0,00 6 000,63 19 632,36 
Vila Nova da Rainha 23 577,74 11 011,58 1 401,12 0,00 4 683,02 40 673,46 
União das 
Freguesias de 
Manique do Int., 
VNS Pedro e 
Maçussa 

43 937,21 66 720,00 8 306,64 0,00 17 133,87 136 097,72 

Total 116 754,97 289 609,28 23 935,80 0,00 136 525,73 566 825,78 
Notas:       
(*) Apurados de acordo com os critérios seguintes:     
 - coluna (2) - 3,61€ por m2 de espaço verde a manter pela Junta de 
Freguesia indicado no Anexo A;      
 - coluna (3) - 1,39€ por m de arruamento da Freguesia indicado no Anexo B;      
 - coluna (4) – 16,68€ por unidade de mobiliário urbano indicada no Anexo C;    
 - coluna (5) - a gestão e manutenção corrente das feiras e mercados será financiada diretamente pelos recursos obtidos no âmbito dessa atividade; 
 - coluna (6) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos  
do art.º 39.º do CIMI) de cada estabelecimento de ensino localizado na Freguesia indicado no Anexo D. 
 

--- Uma vez posta a votação a Proposta 112/P/2020 foi aprovada por unanimidade. ----------------------------  
--- 3. Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências com as Juntas de Freguesia: -------- 
--- 3.1 - Proposta 113/P/2020 – Alcoentre  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------  
--- “Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- nos termos dos artigos 116.º e seguintes do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou 
o Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelece-se o regime jurídico da delegação de competências 
dos órgãos dos municípios nos órgãos das freguesias, em obediência aos princípios da promoção da coesão 
territorial, da melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e da racionalização dos recursos 
disponíveis, determinando-se, ainda, que aquelas sejam formalizadas mediante a celebração de contratos 
interadministrativos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nessa senda, em 09/10/2018, o Município de Azambuja e a Freguesia de Alcoentre celebraram um 
contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da Assembleia de Freguesia 
de Alcoentre, de 03/09/2018, sob proposta da Junta de Freguesia de Alcoentre, de 27/08/2018, bem como 
da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 27/09/2018, sob proposta da Câmara Municipal 
de Azambuja, de 23/08/2018; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ao abrigo do referido contrato interadministrativo, foram delegadas, na Junta de Freguesia, a limpeza 
e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e conservação dos 
caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a manutenção de 
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alguns dos equipamentos sociais que integram o património municipal e a organização do evento 
gastronómico local; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- em 10/10/2019, foi celebrada uma adenda ao contrato interadministrativo (manutenção do parque 
infantil dos Casais das Boiças), após autorização da Assembleia de Freguesia de Alcoentre, de 30/09/2019, 
sob proposta da Junta de Freguesia de Alcoentre, de 23/09/2019, bem como da autorização da Assembleia 
Municipal de Azambuja, de 27/06/2019, sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 
18/06/2019;-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- em 02/01/2020, foram, igualmente, celebradas adendas ao contrato interadministrativo (manutenção 
do parque infantil de Tagarro e instalação de iluminação e decorações natalícias nas localidades da 
freguesia), após autorização da Assembleia de Freguesia de Alcoentre, de 16/12/2019, sob proposta da 
Junta de Freguesia de Alcoentre, de 25/11/2019, bem como da autorização da Assembleia Municipal de 
Azambuja, de 28/11/2019, sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 05/11/2019; ----------------  
--- a Administração Pública deve pautar-se por critérios de eficiência e economicidade, que não se 
compadecem com a dispersão das competências delegadas por vários documentos, antes justificando a 
aglutinação num único instrumento jurídico; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração do contrato interadministrativo e 
respetivas adendas, atualmente em vigor, justificam ser atualizados por força do período entretanto 
decorrido e da variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; ------  
--- no âmbito das competências atribuídas nos artigos 16º e 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, e após autorização dos órgãos deliberativos competentes, nomeadamente, Assembleia 
Municipal de Azambuja e Assembleia de Freguesia de Alcoentre, a Câmara Municipal de Azambuja e a 
Junta de Freguesia de Alcoentre mantêm a sua pretensão de contratualizar a delegação das competências 
anteriormente estabelecida;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Câmara Municipal pode submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, propostas de 
celebração de contratos interadministrativos de delegação de competências, nos termos previstos nas 
alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------  
--- incumbe à Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, autorizar a celebração de contratos interadministrativos de delegação de 
competências entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos do disposto no artigo 23º, na alínea k) do nº 1 do artigo 25º, nas alíneas l) e m) do nº 1 do 
artigo 33º e nos artigos 116º e seguintes todos do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro:-------------  
--- Aprovar a minuta ora anexa, que faz parte integrante da presente proposta, do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Azambuja e a Freguesia de 
Alcoentre; 
--- Solicitar à Assembleia Municipal autorização para a sua celebração, bem como para a afetação dos 
recursos financeiros necessários para o encargo plurianual previsto. --------------------------------------------------  
--- MINUTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  -----------------------  
--- Considerando que para uma atuação autárquica conjunta, em que estejam presentes o respeito pela 
autonomia, a cooperação, a solidariedade e corresponsabilidade, se torna vital que os diferentes órgãos 
autárquicos se esforcem por rentabilizar os meios disponíveis no sentido de melhor responderem aos 
problemas existentes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --- Considerando que a descentralização da atividade autárquica visa aumentar a eficácia e eficiência da 
resposta aos problemas e necessidades que devem ser ultrapassados todos os dias no território 
correspondente a cada freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que da conjugação do disposto no nº 2 do artigo 117º com o artigo 131º, ambos do Anexo 
I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os municípios, para a prossecução das suas atribuições em todos 
os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais, podem delegar competências nos 
órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --- Considerando que por força do preceituado na alínea l) do 1 do artigo 33º do Anexo I da mesma Lei, 
cabe às câmaras municipais discutir e preparar com as juntas de freguesia/união de freguesias os 
contratos interadministrativos de delegação de competências. ---------------------------------------------------------  
--- Considerando, ainda, que de acordo com informação emitida pelo Município de Azambuja, nos termos 
e para os efeitos do disposto no nº 3 do artigo 115º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e 
conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a 
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manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal, a organização de eventos 
gastronómicos locais (tasquinhas), a instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades 
da freguesia, fica melhor acautelada se delegada nas freguesias, em virtude do Município de Azambuja 
não dispor de recursos humanos, técnicos e equipamentos necessários para esse fim.  --------------------------  
--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja, enquanto órgão do Município de Azambuja, NIPC 506821480, 
com sede na Praça do Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, e com o endereço eletrónico geral@cm-
azambuja.pt, representada pelo seu Presidente, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências 
previstas nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2 do artigo 35º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, como Primeira Outorgante, e a Junta de Freguesia de Alcoentre, enquanto órgão da 
Freguesia de Alcoentre, NIPC 506912175, com sede em Rua D. João I, nº 20, 2065-030 Alcoentre, e com o 
endereço eletrónico jfalcoentre@gmail.com, representada pelo seu Presidente Francisco António Galvão 
Morgado, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do nº 1 do artigo 18 do Anexo I da Lei nº 
75/2013, como Segunda Outorgante, -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120º conjugado com artigo 131º da mesma Lei, é 
celebrado o presente contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da 
Assembleia de Freguesia de Alcoentre, em ………… de 2020 (nos termos da alínea g) do nº 1 do artigo 9º), 
sob proposta Junta de Freguesia de Alcoentre, em …………. de 2020 (nos termos das alíneas i) e j) do nº 1 
do artigo 16º), bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, em ……. de 2020 (nos 
termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º), sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de ……………. 
de 2020 (nos termos das alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º, todos do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro) que se regerá pelas seguintes cláusulas: ---------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS  ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1ª  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto do contrato  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo tem por objeto a delegação de competências da Câmara 
Municipal de Azambuja na Junta de Freguesia de Alcoentre, em matéria de:  --------------------------------------   
--- limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, pertencentes ao domínio 
territorial da Freguesia – Anexo A;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- manutenção e conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e 
outros materiais) – Anexo A;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal – Anexo B; --------------------  
--- organização do evento gastronómico local; -------------------------------------------------------------------------------  
--- instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades da freguesia – Anexo C ------------  
--- Cláusula 2ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Forma do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo de delegação de competências é celebrado por escrito, 
composto pelo respetivo clausulado e pelos anexos que dele fazem parte integrante. ---------------------------  
--- Cláusula 3ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições e cláusulas por que se rege o contrato ----------------------------------------------------------------------  
--- 1. Na execução do presente contrato interadministrativo de delegação de competências observar-se-
ão: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos os anexos que dele fazem integrante; ----------------  
--- b) A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Subsidiariamente observar-se-ão, ainda: --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas 
adaptações;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) O Código do Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4ª  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Prazo do contrato -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O período de vigência do contrato interadministrativo de delegação de competências coincide com a 
duração do mandato da Assembleia Municipal de Azambuja, salvo casos excecionais, devidamente 
fundamentados, e sem prejuízo do disposto na cláusula 24ª. ------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO II – MANUTENÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS  -------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vias Municipais  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Consideram-se vias municipais para efeitos do objeto do presente contrato interadministrativo todas 
as que constam no cadastro municipal de vias, cuja extensão consta do anexo A. ---------------------------------  
--- Cláusula 6ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas nas alíneas a) e b) da cláusula 1.ª, 
compreendem o trabalho de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais; -------------------------------  
--- conservação das estradas e caminhos municipais que compreende, de entre outros trabalhos, a 
reparação corrente de pavimentos rodoviários (aplicação de massas asfálticas e outros materiais). ---------  
--- CAPÍTULO III – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS QUE INTEGRAM O PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
--- Cláusula 7ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Equipamentos Sociais Municipais ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se equipamentos sociais que integram o património municipal, para efeitos do presente 
contrato interadministrativo, os parques infantis e equipamentos administrativos, desportivos e culturais 
que constam no anexo B. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 8ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de limpeza, conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas na alínea c) da cláusula 1.ª 
relativamente aos equipamentos indicados no anexo B, compreendem o trabalho de manutenção e 
reparação corrente dos equipamentos existentes nos parques infantis e a limpeza, conservação e 
reparação corrente dos restantes equipamentos sociais municipais. ---------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO IV — INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALÍCIA E DECORAÇÃO ----------------------------------------  
--- Cláusula 9ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para efeitos do presente contrato interadministrativo, a instalação da iluminação e decoração 
natalícias delegada abrange as localidades da freguesia identificadas no anexo C. -------------------------------  
--- CAPÍTULO V – RECURSOS FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E HUMANOS ---------------------------------------------  
--- Cláusula 10ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos Financeiros e modo de afetação ----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante apoiará financeiramente a Segunda Outorgante, dotando-a com as verbas 
necessárias ao desempenho das competências delegadas, de acordo com o montante anual, apurado nos 
termos do anexo D. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As transferências financeiras serão efetuadas em duodécimos, a realizar até ao dia 25 de cada mês, 
com exceção da organização do evento gastronómico local e da iluminação e decoração natalícias, cujas 
dotações serão transferidas no mês anterior ao do evento e do Natal, respetivamente, mediante 
solicitação da Segunda Outorgante. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos e Modo de afetação--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os recursos destinados à execução deste contrato interadministrativo de delegação de competências 
são disponibilizados pela Primeira Outorgante à Segunda, nas seguintes condições: -----------------------------  
--- a) Apoio técnico à Segunda Outorgante, estando esta, obrigada a cumprir todas as orientações e 
normas técnicas constantes dos regulamentos e disposições legais, na execução dos trabalhos a que se 
referem as cláusulas 6.ª e 8.ª; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecimento dos meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda 
Outorgante.  
--- Cláusula 12ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Primeira Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Primeira 
Outorgante obriga-se a:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Prestar apoio técnico à Segunda Outorgante; -------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecer os meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda outorgante; --- 
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato e apoio técnico; 
--- d) Aprovar os relatórios trimestrais e anuais de acompanhamento referente à execução das 
competências delegadas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Proceder mensalmente à transferência dos recursos financeiros identificados na cláusula 10.ª.  -----    
 --- Cláusula 13ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
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--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Segunda 
Outorgante fica obrigada a:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Exercer uma correta e equilibrada execução dos trabalhos enumerados constantes nas cláusulas 6ª 
a 9ª;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Entregar à Primeira Outorgante os relatórios a que se referem as alíneas a) e b) do nº 1 da cláusula 
15ª;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato 
interadministrativo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Cumprir todas as orientações e normas técnicas, legais e regulamentares aplicáveis. --------------------  
--- Cláusula 14º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações adicionais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para uma articulação permanente entre a Primeira Outorgante e a Segunda Outorgante, no âmbito da 
execução deste contrato interadministrativo, podem os representantes indicados por ambas as partes 
reunir mensalmente, ou sempre que necessário, de forma a garantir eficazmente a respetiva concretização 
dos objetivos do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 15ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informação a disponibilizar pela Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------  
--- 1. Serão elaborados pela Segunda Outorgante os seguintes relatórios: -------------------------------------------  
--- a) Relatório semestral de acompanhamento, que deve evidenciar os documentos de despesa referentes 
à aplicação dos recursos financeiros disponibilizados pela Primeira Outorgante;  ----------------------------------  
--- b) Relatório de Avaliação Anual, que deve ser entregue até ao dia 31 de janeiro de cada ano, contendo, 
para além da abordagem financeira, uma apreciação critica da execução do contrato interadministrativo.  
--- 2. A Primeira Outorgante pode, ainda, solicitar outros relatórios ou informações adicionais, sempre que 
necessário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 16ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação dos relatórios -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os relatórios referidos na alínea a) do nº 1 da cláusula anterior que não sejam apresentados nos 
termos aí mencionados implicam para a Segunda Outorgante, a restituição dos recursos financeiros 
disponibilizados pela Primeira Outorgante ou de parte destes. ----------------------------------------------------------  
--- 2. Os relatórios a que se refere o nº 1 da cláusula anterior ficam sujeitos a apreciação da Primeira 
Outorgante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da sua receção que, em caso de necessidade, 
poderá solicitar a apresentação de documentação comprovativa. -----------------------------------------------------  
--- Cláusula 17ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ocorrências e emergências -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Segunda Outorgante deve comunicar à Primeira Outorgante, imediatamente, por contacto pessoal e 
por escrito, qualquer anomalia que afete ou possa afetar de forma significativa a normal execução do 
contrato interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 18ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação do cumprimento do objeto do contrato ---------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante pode verificar o cumprimento do objeto do contrato interadministrativo pela 
Segunda Outorgante, mediante a realização de vistorias e inspeções, bem como exigir informações e 
documentos que considere necessários. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As determinações da Primeira Outorgante emitidas no âmbito da verificação do cumprimento desse 
contrato são imediatamente aplicáveis e vinculam a Segunda Outorgante, devendo esta proceder à 
correção das situações em conformidade com aquelas.  -------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VI – MODIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E CESSAÇÃO DO CONTRATO  ----------------------------------------  
--- Cláusula 19ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Modificação do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente contrato interadministrativo pode ser modificado por acordo entre as partes outorgantes, 
sempre que as circunstâncias em que estas fundamentem a decisão de contratar a delegação de 
competências objeto do presente contrato tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível.  ----------  
--- 2. A modificação do contrato interadministrativo obedece a forma escrita. -------------------------------------  
--- Cláusula 20ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Suspensão do contrato-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A execução do objeto do presente contrato interadministrativo pode ser, total ou parcialmente, 
suspensa com os seguintes fundamentos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
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--- a) Impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente, em virtude de mora de 
um dos Outorgantes na disponibilização de meios ou bens necessários à sua execução; ------------------------  
--- b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas.  -------------------------------------  
--- 2. Quando a suspensão seja fundamentada nos termos da alínea b) do número anterior, os Outorgantes 
devem demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do nº 3 do artigo 115º do 
Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 21ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Resolução pelas Partes Outorgantes ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato, as partes outorgantes podem 
resolver o presente contrato interadministrativo 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 nº 3 do artigo 
115º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 23ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Revogação---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. As partes podem, por mútuo acordo, revogar o presente contrato interadministrativo de delegação 
de competências.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A revogação obedece a forma escrita. -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 24ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caducidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O contrato interadministrativo caduca nos termos gerais, designadamente, pelo decurso do respetivo 
período de vigência, de acordo com o disposto na cláusula 4ª, extinguindo-se as relações contratuais 
existentes entre as partes, salvo o disposto no número seguinte. -------------------------------------------------------  
--- 2. O contrato interadministrativo considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal, 
sem prejuízo dos outorgantes poderem promover a denúncia do mesmo, no prazo de seis meses após a 
instalação deste órgão municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A mudança dos titulares dos órgãos contraentes não determina a caducidade do presente contrato 
interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 25ª  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Comunicações e notificações ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 
as partes do contrato, estas deverão ser dirigidas, através de correio eletrónico, com aviso de receção e 
leitura para o respetivo endereço eletrónico identificado neste contrato interadministrativo. ----------------- 
--- 2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato interadministrativo deverá 
ser comunicada à outra parte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 26.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Autos de receção  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A delegação da competência prevista na alínea c) da cláusula 1.ª formaliza-se através da celebração 
de auto de receção, sempre que o equipamento em causa revista a natureza de parque infantil. -------------  
--- 2. Até à celebração do auto de receção referido no número anterior, a manutenção do equipamento 
continua a ser assegurada pelo Primeiro Outorgante. ----------------------------------------------------------------------  
--- 3. É dispensada a celebração de auto de receção relativamente aos parques já rececionados no âmbito 
da vigência de contratos interadministrativos anteriores. -----------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 27ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Foro competente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste contrato 
interadministrativo de delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo de Círculo 
de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 28º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021. ------------------------  
--- Cláusula 29ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Este contrato interadministrativo é publicitado no sítio da internet do Município de Azambuja. ----------  
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--- Cláusula 30ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Norma Revogatória ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- São revogados o contrato interadministrativo, celebrado entre a Primeira e Segunda Outorgante em 9 
de outubro de 2018, e respetivas adendas, celebradas em 10 de outubro de 2019 e 2 de janeiro de 2020.   
--- Uma vez posta a votação a Proposta 113/P/2020 foi aprovada por unanimidade. ----------------------------
---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ANEXO A – CAMINHOS VICINAIS E REDE VIÁRIA MUNICIPAL (ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS) 

Freguesia 
Caminhos Vicinais Rede Viária Municipal 

Metros 
(m) % Estradas 

(km) 
Caminhos 

(km) 
Estradas e 
Caminhos 

(km) 
% 

Alcoentre 87 687 15,1% 19,62 29,49 49,11 16,4% 
Aveiras de Baixo 44 390 7,6% 13,87 11,51 25,38 8,5% 
Aveiras de Cima 74 900 12,9% 39,93 23,74 63,67 21,3% 
Azambuja 201 012 34,5% 43,96 15,61 59,57 19,9% 
Vale do Paraíso 22 004 3,8% 3,92 9,60 13,52 4,5% 
Vila Nova da Rainha 24 566 4,2% 3,62 0,48 4,10 1,4% 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de 
São Pedro e Maçussa 127 306 21,9% 50,40 33,85 84,25 28,1% 

Total 581 865 100% 175,32 124,28 299,60 100,0% 
 
ANEXO B – PARQUES INFANTIS E OUTROS EQUIPAMENTOS SOCIAIS MUNICIPAIS 
 

Freguesia 
Parques Infantis Outros Equipamentos Sociais 

Municipais  
Designação N.º de 

Equipamentos Designação Área (m2)  

Alcoentre 

Parque infantil da Socasa de Alcoentre 3 

- - 

 

Parque infantil da EB de Alcoentre 3  

Parque infantil de Casais das Boiças 5  

Parque infantil de Tagarro 3  
 
 
ANEXO C – ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALÍCIAS – LOCALIDADES  
 

Freguesia Localidade Valor (€) 

Alcoentre 

Alcoentre 800,00 
Casais das Boiças 400,00 
Espinheira 400,00 
Quebradas 400,00 
Tagarro 400,00 

 
ANEXO D – MONTANTES A TRANSFERIR 
 

Freguesia Valor  
Anual Duodécimo 

Valor a 
transferir 

no mês 
anterior ao 

evento 

Valor a 
transferir 

no mês 
anterior ao 

Natal 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Alcoentre 38 289,34 2 740,78 3 000,00 2 400,00 
Aveiras de Baixo 37 118,32 2 709,86 3 000,00 1 600,00 
Aveiras de Cima 41 654,14 3 054,51 3 000,00 2 000,00 
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Azambuja 60 235,04 4 702,92 3 000,00 800,00 
Vale do Paraíso 35 793,78 2 666,15 3 000,00 800,00 
Vila Nova da Rainha 17 046,56 1 103,88 3 000,00 800,00 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e 
Maçussa 67 076,76 5 139,73 3 000,00 2 400,00 

Total 297 213,94 22 117,83 21 000,00 10 800,00 
 
 
  

--- Uma vez posta a votação a Proposta 113/P/2020 foi aprovada por unanimidade. ---------------------------- 
--- 3.2 - Proposta 114/P/2020 –Aveiras de Baixo -------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:  ----------------------------------------------  
--- “Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos dos artigos 116.º e seguintes do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou 
o Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelece-se o regime jurídico da delegação de competências 
dos órgãos dos municípios nos órgãos das freguesias, em obediência aos princípios da promoção da coesão 
territorial, da melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e da racionalização dos recursos 
disponíveis, determinando-se, ainda, que aquelas sejam formalizadas mediante a celebração de contratos 
interadministrativos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- nessa senda, em 09/10/2018, o Município de Azambuja e a Freguesia de Aveiras de Baixo celebraram 
um contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da Assembleia de 
Freguesia de Aveiras de Baixo, de 13/09/2018, sob proposta da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, de 
05/09/2018, bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 27/09/2018, sob 
proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 23/08/2018; ----------------------------------------------------------  
--- ao abrigo do referido contrato interadministrativo, foram delegadas, na Junta de Freguesia, a limpeza 
e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e conservação dos 

Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Limpeza e 
corte de 

vegetação 
(cláusula 1ª, 

al. a))  

Manutenção e 
conservação 

dos caminhos e 
estradas 

municipais 
(cláusula 1ª, al. 

b))  

Manutenção 
de parques 

infantis 
(cláusula 1ª, al. 

c))  

Manutenção de 
outros 

equipamentos 
sociais 

(cláusula 1ª, al. 
c))  

Organização de 
evento 

gastronómico 
local 

(tasquinhas) 
(cláusula 1ª, al. 

d))  

Instalação de 
iluminação 
natalícia e 
decoração 

(cláusula 1ª, 
al. e))  

Aquisição de 
produtos 

fitossanitários 
(cláusula 1ª, 

al. f))  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Alcoentre 7 014,96 18 218,06 7 656,32 0,00 3 000,00 2 400,00 0,00 38 289,34 
Aveiras de Baixo 3 551,20 9 424,42 5 468,80 11 073,90 3 000,00 1 600,00 3 000,00 37 118,32 
Aveiras de Cima 5 992,00 23 635,25 4 375,04 2 651,85 3 000,00 2 000,00 0,00 41 654,14 
Azambuja 16 080,96 22 113,98 13 672,00 4 568,10 3 000,00 800,00 0,00 60 235,04 
Vale do Paraíso 1 760,32 5 009,04 1 640,64 20 583,78 3 000,00 800,00 3 000,00 35 793,78 
Vila Nova da Rainha 1 965,28 5 000,00 3 281,28 0,00 3 000,00 800,00 3 000,00 17 046,56 
União das 
Freguesias de 
Manique do 
Intendente, Vila 
Nova de São Pedro 
e Maçussa 

10 184,48 31 278,67 8 203,20 12 010,41 3 000,00 2 400,00 0,00 67 076,76 

Total 46 549,20 114 679,42 44 297,28 50 888,03 21 000,00 10 800,00 9 000,00 297 213,94 
Notas:     
(*) Apurados de acordo com os critérios seguintes: 
- coluna (2) - 0,08€ por metro dos caminhos vicinais localizados em cada freguesia;          
- coluna (3) - 371,04€ por km da rede viária municipal (estradas e caminhos municipais) localizados em cada freguesia, com o limite mínimo de 5.000€ por freguesia; 
- coluna (4) - 546,88€ por equipamento existente nos parques infantis localizados em cada freguesia; 
- coluna (5) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos do art.º 39.º do CIMI) 
de cada equipamento indicado no Anexo B, com exceção: do pavilhão desportivo de Vale do Paraíso, cuja % corresponde a 1,835%; dos minicampos de jogos, cuja valor corresponde a 3,61€ por 
m2; e limpeza do WC do Espaço Sénior em Aveiras de Cima, cujo montante é de 1.112€; 
- coluna (7) - 800€ por localidade sede da freguesia e 400€ pelas restantes localidades. 
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caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais) e a manutenção de 
alguns dos equipamentos sociais que integram o património municipal; ---------------------------------------------  
--- em 02/01/2020, foram celebradas duas adendas ao contrato interadministrativo, uma referente a 
iluminação e decoração natalícias nas localidades da freguesia, após autorização da Assembleia de 
Freguesia de Aveiras de Baixo, de 11/12/2019, sob proposta da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, de 
4/12/2019, bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 28/11/2019, sob 
proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 05/11/2019, e outra, referente à organização do evento 
gastronómico local, após autorização da Assembleia de Freguesia de Aveiras de Baixo, de 11/12/2019, sob 
proposta da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, de 04/12/2019, bem como da autorização da 
Assembleia Municipal de Azambuja, de 27/06/2019, sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 
18/06/2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Administração Pública deve pautar-se por critérios de eficiência e economicidade, que não se 
compadecem com a dispersão das competências delegadas por vários documentos, antes justificando a 
aglutinação num único instrumento jurídico; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração do contrato interadministrativo e 
respetivas adendas, atualmente em vigor, justificam ser atualizados por força do período entretanto 
decorrido e da variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; ------  
--- no âmbito das competências atribuídas nos artigos 16º e 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, e após autorização dos órgãos deliberativos competentes, nomeadamente, Assembleia 
Municipal de Azambuja e Assembleia de Freguesia de Aveiras de Baixo, a Câmara Municipal de Azambuja 
e a Junta de Freguesia de Alcoentre mantêm a sua pretensão de contratualizar a delegação das 
competências;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Câmara Municipal pode submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, propostas de 
celebração de contratos interadministrativos de delegação de competências, nos termos previstos nas 
alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------  
--- incumbe à Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, autorizar a celebração de contratos interadministrativos de delegação de 
competências entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos do disposto no artigo 23º, na alínea k) do nº 1 do artigo 25º, nas alíneas l) e m) do nº 1 do 
artigo 33º e nos artigos 116º e seguintes todos do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro:-------------  
--- 1. Aprovar a minuta ora anexa, que faz parte integrante da presente proposta, do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Azambuja e a Freguesia de 
Aveiras de Baixo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Solicitar à Assembleia Municipal autorização para a sua celebração, bem como para a afetação dos 
recursos financeiros necessários para o encargo plurianual previsto. --------------------------------------------------  
--- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -----------------------------------------  
--- Considerando que para uma atuação autárquica conjunta, em que estejam presentes o respeito pela 
autonomia, a cooperação, a solidariedade e corresponsabilidade, se torna vital que os diferentes órgãos 
autárquicos se esforcem por rentabilizar os meios disponíveis no sentido de melhor responderem aos 
problemas existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que a descentralização da atividade autárquica visa aumentar a eficácia e eficiência da 
resposta aos problemas e necessidades que devem ser ultrapassados todos os dias no território 
correspondente a cada freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que da conjugação do disposto no nº 2 do artigo 117º com o artigo 131º, ambos do Anexo 
I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os municípios, para a prossecução das suas atribuições em todos 
os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais, podem delegar competências nos 
órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que por força do preceituado na alínea l) do 1 do artigo 33º do Anexo I da mesma Lei, 
cabe às câmaras municipais discutir e preparar com as juntas de freguesia/união de freguesias os 
contratos interadministrativos de delegação de competências. ---------------------------------------------------------  
--- Considerando, ainda, que de acordo com informação emitida pelo Município de Azambuja, nos termos 
e para os efeitos do disposto no nº 3 do artigo 115º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e 
conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a 
manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal, a organização de eventos 
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gastronómicos locais (tasquinhas), a instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades 
da freguesia, fica melhor acautelada se delegada nas freguesias, em virtude do Município de Azambuja 
não dispor de recursos humanos, técnicos e equipamentos necessários para esse fim.  --------------------------  
--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja, enquanto órgão do Município de Azambuja, NIPC 506821480, 
com sede na Praça do Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, e com o endereço eletrónico geral@cm-
azambuja.pt, representada pelo seu Presidente, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências 
previstas nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2 do artigo 35º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, como Primeira Outorgante, e a Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, enquanto órgão 
da Freguesia de Aveiras de Baixo, NIPC 506912183, com sede em Rua 25 de Abril, 26, 2050-018 Aveiras de 
Baixo, e com o endereço eletrónico geral@jfaveirasdebaixo.pt, representada pelo seu Presidente Carlos 
António Pereira Piriquito, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do nº 1 do artigo 18 do 
Anexo I da Lei nº 75/2013, como Segunda Outorgante, --------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120º conjugado com artigo 131º da mesma Lei, é 
celebrado o presente contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da 
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Baixo, em ………… de 2020 (nos termos da alínea g) do nº 1 do artigo 
9º), sob proposta Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, em …………. de 2020 (nos termos das alíneas i) e 
j) do nº 1 do artigo 16º), bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, em ……. de 
2020 (nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º), sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 
……………. de 2020 (nos termos das alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º, todos do Anexo I da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro) que se regerá pelas seguintes cláusulas: -------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo tem por objeto a delegação de competências da Câmara 
Municipal de Azambuja na Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, em matéria de:  -----------------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, pertencentes ao 
domínio territorial da Freguesia – Anexo A; -----------------------------------------------------------------------------------  
--- b) manutenção e conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e 
outros materiais) – Anexo A; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal – Anexo B; -----------------  
--- d) organização do evento gastronómico local; ----------------------------------------------------------------------------  
--- e) instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades da freguesia – Anexo C; --------  
--- f) Aquisição de produtos fitossanitários. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 2ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Forma do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo de delegação de competências é celebrado por escrito, 
composto pelo respetivo clausulado e pelos anexos que dele fazem parte integrante.  ---------------------------  
--- Cláusula 3ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições e cláusulas por que se rege o contrato ----------------------------------------------------------------------  
--- 1. Na execução do presente contrato interadministrativo de delegação de competências observar-se-
ão: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos os anexos que dele fazem integrante;  ----------------  
--- b) A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  -----------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Subsidiariamente observar-se-ão, ainda: --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas 
adaptações;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Prazo do contrato -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O período de vigência do contrato interadministrativo de delegação de competências coincide com a 
duração do mandato da Assembleia Municipal de Azambuja, salvo casos excecionais, devidamente 
fundamentados, e sem prejuízo do disposto na cláusula 24ª. ------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO II – MANUTENÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vias Municipais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Consideram-se vias municipais para efeitos do objeto do presente contrato interadministrativo todas 
as que constam no cadastro municipal de vias, cuja extensão consta do anexo A. ---------------------------------  
--- Cláusula 6ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas nas alíneas a) e b) da cláusula 1.ª, 
compreendem o trabalho de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais; ----------------------------  
--- b) conservação das estradas e caminhos municipais que compreende, de entre outros trabalhos, a 
reparação corrente de pavimentos rodoviários (aplicação de massas asfálticas e outros materiais). ---------  
--- CAPÍTULO III – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS QUE INTEGRAM O PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
--- Cláusula 7ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Equipamentos Sociais Municipais ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se equipamentos sociais que integram o património municipal, para efeitos do presente 
contrato interadministrativo, os parques infantis e equipamentos administrativos, desportivos e culturais 
que constam no anexo B. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 8ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de limpeza, conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas na alínea c) da cláusula 1.ª 
relativamente aos equipamentos indicados no anexo B, compreendem o trabalho de manutenção e 
reparação corrente dos equipamentos existentes nos parques infantis e a limpeza, conservação e 
reparação corrente dos restantes equipamentos sociais municipais. ---------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO IV — INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALÍCIA E DECORAÇÃO ----------------------------------------  
--- Cláusula 9ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para efeitos do presente contrato interadministrativo, a instalação da iluminação e decoração 
natalícias delegada abrange as localidades da freguesia identificadas no anexo C. -------------------------------  
--- CAPÍTULO V – RECURSOS FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E HUMANOS ---------------------------------------------  
--- Cláusula 10ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos Financeiros e modo de afetação ----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante apoiará financeiramente a Segunda Outorgante, dotando-a com as verbas 
necessárias ao desempenho das competências delegadas, de acordo com o montante anual, apurado nos 
termos do anexo D. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As transferências financeiras serão efetuadas em duodécimos, a realizar até ao dia 25 de cada mês, 
com exceção da organização do evento gastronómico local e da iluminação e decoração natalícias, cujas 
dotações serão transferidas no mês anterior ao do evento e do Natal, respetivamente, mediante 
solicitação da Segunda Outorgante. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos e Modo de afetação--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os recursos destinados à execução deste contrato interadministrativo de delegação de competências 
são disponibilizados pela Primeira Outorgante à Segunda, nas seguintes condições: -----------------------------  
--- a) Apoio técnico à Segunda Outorgante, estando esta, obrigada a cumprir todas as orientações e 
normas técnicas constantes dos regulamentos e disposições legais, na execução dos trabalhos a que se 
referem as cláusulas 6.ª e 8.ª; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Fornecimento dos meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda Outorgante.  
--- Cláusula 12ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Primeira Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Primeira 
Outorgante obriga-se a:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Prestar apoio técnico à Segunda Outorgante; -------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecer os meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda outorgante;  ---  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato e apoio técnico;  
--- d) Aprovar os relatórios trimestrais e anuais de acompanhamento referente à execução das 
competências delegadas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Proceder mensalmente à transferência dos recursos financeiros identificados na cláusula 10.ª.    -----  
--- Cláusula 13ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Segunda 
Outorgante fica obrigada a:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- a) Exercer uma correta e equilibrada execução dos trabalhos enumerados constantes nas cláusulas 6ª 
a 9ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Entregar à Primeira Outorgante os relatórios a que se referem as alíneas a) e b) do nº 1 da cláusula 
15ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato 
interadministrativo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Cumprir todas as orientações e normas técnicas, legais e regulamentares aplicáveis.  --------------------  
--- Cláusula 14º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações adicionais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para uma articulação permanente entre a Primeira Outorgante e a Segunda Outorgante, no âmbito da 
execução deste contrato interadministrativo, podem os representantes indicados por ambas as partes 
reunir mensalmente, ou sempre que necessário, de forma a garantir eficazmente a respetiva concretização 
dos objetivos do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 15ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informação a disponibilizar pela Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------  
--- 1. Serão elaborados pela Segunda Outorgante os seguintes relatórios: -------------------------------------------  
--- a) Relatório semestral de acompanhamento, que deve evidenciar os documentos de despesa referentes 
à aplicação dos recursos financeiros disponibilizados pela Primeira Outorgante;  ----------------------------------  
--- b) Relatório de Avaliação Anual, que deve ser entregue até ao dia 31 de janeiro de cada ano, contendo, 
para além da abordagem financeira, uma apreciação critica da execução do contrato interadministrativo.  
--- 2. A Primeira Outorgante pode, ainda, solicitar outros relatórios ou informações adicionais, sempre que 
necessário.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 16ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação dos relatórios -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os relatórios referidos na alínea a) do nº 1 da cláusula anterior que não sejam apresentados nos 
termos aí mencionados implicam para a Segunda Outorgante, a restituição dos recursos financeiros 
disponibilizados pela Primeira Outorgante ou de parte destes. ----------------------------------------------------------  
--- 2. Os relatórios a que se refere o nº 1 da cláusula anterior ficam sujeitos a apreciação da Primeira 
Outorgante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da sua receção que, em caso de necessidade, 
poderá solicitar a apresentação de documentação comprovativa. -----------------------------------------------------  
--- Cláusula 17ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ocorrências e emergências -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Segunda Outorgante deve comunicar à Primeira Outorgante, imediatamente, por contacto pessoal e 
por escrito, qualquer anomalia que afete ou possa afetar de forma significativa a normal execução do 
contrato interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 18ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação do cumprimento do objeto do contrato ---------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante pode verificar o cumprimento do objeto do contrato interadministrativo pela 
Segunda Outorgante, mediante a realização de vistorias e inspeções, bem como exigir informações e 
documentos que considere necessários. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As determinações da Primeira Outorgante emitidas no âmbito da verificação do cumprimento desse 
contrato são imediatamente aplicáveis e vinculam a Segunda Outorgante, devendo esta proceder à 
correção das situações em conformidade com aquelas. -------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VI – MODIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E CESSAÇÃO DO CONTRATO -----------------------------------------  
--- Cláusula 19ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Modificação do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente contrato interadministrativo pode ser modificado por acordo entre as partes outorgantes, 
sempre que as circunstâncias em que estas fundamentem a decisão de contratar a delegação de 
competências objeto do presente contrato tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível. ----------  
--- 2. A modificação do contrato interadministrativo obedece a forma escrita. -------------------------------------  
--- Cláusula 20ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Suspensão do contrato-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A execução do objeto do presente contrato interadministrativo pode ser, total ou parcialmente, 
suspensa com os seguintes fundamentos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente, em virtude de mora de 
um dos Outorgantes na disponibilização de meios ou bens necessários à sua execução; -------------------------  
--- b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas.--------------------------------------  
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--- 2. Quando a suspensão seja fundamentada nos termos da alínea b) do número anterior, os Outorgantes 
devem demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do nº 3 do artigo 115º do 
Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 21ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Resolução pelas Partes Outorgantes  ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato, as partes outorgantes podem 
resolver o presente contrato interadministrativo 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 nº 3 do artigo 
115º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 23ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Revogação---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. As partes podem, por mútuo acordo, revogar o presente contrato interadministrativo de delegação 
de competências.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A revogação obedece a forma escrita. -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 24ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caducidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O contrato interadministrativo caduca nos termos gerais, designadamente, pelo decurso do respetivo 
período de vigência, de acordo com o disposto na cláusula 4ª, extinguindo-se as relações contratuais 
existentes entre as partes, salvo o disposto no número seguinte. 
--- 2. O contrato interadministrativo considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal, 
sem prejuízo dos outorgantes poderem promover a denúncia do mesmo, no prazo de seis meses após a 
instalação deste órgão municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A mudança dos titulares dos órgãos contraentes não determina a caducidade do presente contrato 
interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 25ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Comunicações e notificações ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 
as partes do contrato, estas deverão ser dirigidas, através de correio eletrónico, com aviso de receção e 
leitura para o respetivo endereço eletrónico identificado neste contrato interadministrativo. -----------------  
--- 2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato interadministrativo deverá 
ser comunicada à outra parte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 26.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Autos de receção  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A delegação da competência prevista na alínea c) da cláusula 1.ª formaliza-se através da celebração 
de auto de receção, sempre que o equipamento em causa revista a natureza de parque infantil. -------------  
--- 2. Até à celebração do auto de receção referido no número anterior, a manutenção do equipamento 
continua a ser assegurada pelo Primeiro Outorgante. ----------------------------------------------------------------------  
--- 3. É dispensada a celebração de auto de receção relativamente aos parques já rececionados no âmbito 
da vigência de contratos interadministrativos anteriores. -----------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 27ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Foro competente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste contrato 
interadministrativo de delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo de Círculo 
de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 28º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021.  ------------------------  
--- Cláusula 29ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Este contrato interadministrativo é publicitado no sítio da internet do Município de Azambuja.  ----------  
--- Cláusula 30ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Norma Revogatória ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- São revogados o contrato interadministrativo, celebrado entre a Primeira e Segunda Outorgante, em 9 
de outubro de 2018, e respetivas adendas, celebradas em 2 de janeiro de 2020.-----------------------------------  
 
ANEXO A – CAMINHOS VICINAIS E REDE VIÁRIA MUNICIPAL (ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS) 
 

Freguesia 
Caminhos Vicinais Rede Viária Municipal 

Metros (m) % Estradas 
(km) 

Caminhos 
(km) 

Estradas e 
Caminhos 

(km) 
% 

Alcoentre 87 687 15,1% 19,62 29,49 49,11 16,4% 
Aveiras de Baixo 44 390 7,6% 13,87 11,51 25,38 8,5% 
Aveiras de Cima 74 900 12,9% 39,93 23,74 63,67 21,3% 
Azambuja 201 012 34,5% 43,96 15,61 59,57 19,9% 
Vale do Paraíso 22 004 3,8% 3,92 9,60 13,52 4,5% 
Vila Nova da Rainha 24 566 4,2% 3,62 0,48 4,10 1,4% 
União das Freguesias de Manique, VNS São Pedro e Maçussa 127 306 21,9% 50,40 33,85 84,25 28,1% 

Total 581 865 100% 175,32 124,28 299,60 100,0% 
 
ANEXO B – PARQUES INFANTIS E OUTROS EQUIPAMENTOS SOCIAIS MUNICIPAIS 
 

Freguesia 
Parques Infantis Outros Equipamentos Sociais 

Municipais 

Designação N.º de 
Equipamentos Designação Área (m2) 

Aveiras de Baixo 
Parque infantil do Jardim de St. Antonio 
(Casais da Lagoa) 3 

Centro Ambiental 1 101,00 Parque infantil Agostinho Lavrador 4 
Parque infantil do Centro Ambiental 3 

 
ANEXO C – ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALÍCIAS – LOCALIDADES  
 

Freguesia Localidade Valor (€) 

Aveiras de Baixo 
Aveiras de Baixo 800,00 
Casais da Lagoa 400,00 
Virtudes 400,00 

 
ANEXO D – MONTANTES A TRANSFERIR 
 

Freguesia Valor  
Anual Duodécimo 

Valor a 
transferir 

no mês 
anterior ao 

evento 

Valor a 
transferir 

no mês 
anterior ao 

Natal 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Alcoentre 38 289,34 2 740,78 3 000,00 2 400,00 
Aveiras de Baixo 37 118,32 2 709,86 3 000,00 1 600,00 
Aveiras de Cima 41 654,14 3 054,51 3 000,00 2 000,00 
Azambuja 60 235,04 4 702,92 3 000,00 800,00 
Vale do Paraíso 35 793,78 2 666,15 3 000,00 800,00 
Vila Nova da Rainha 17 046,56 1 103,88 3 000,00 800,00 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e 
Maçussa 67 076,76 5 139,73 3 000,00 2 400,00 

Total 297 213,94 22 117,83 21 000,00 10 800,00 
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--- Uma vez posta a votação a Proposta 114/P/2020 foi aprovada por unanimidade.  ----------------------------  
---3.3 - Proposta 115/P/2020 – Aveiras de Cima -------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
--- “Considerando:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos dos artigos 116.º e seguintes do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou 
o Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelece-se o regime jurídico da delegação de competências 
dos órgãos dos municípios nos órgãos das freguesias, em obediência aos princípios da promoção da coesão 
territorial, da melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e da racionalização dos recursos 
disponíveis, determinando-se, ainda, que aquelas sejam formalizadas mediante a celebração de contratos 
interadministrativos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nessa senda, em 09/10/2018, o Município de Azambuja e a Freguesia de Aveiras de Cima celebraram 
um contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da Assembleia de 
Freguesia de Aveiras de Cima, de 24/09/2018, sob proposta da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, de 
04/09/2018, bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 27/09/2018, sob 
proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 23/08/2018; ----------------------------------------------------------  
--- ao abrigo do referido contrato interadministrativo, foram delegadas, na Junta de Freguesia, a limpeza 
e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e conservação dos 
caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a manutenção de 
alguns dos equipamentos sociais que integram o património municipal; ---------------------------------------------  
--- em 30/11/2018, foi celebrada uma adenda ao contrato interadministrativo (manutenção do espaço 
sénior da Casa da Câmara, do WC da Casa da Câmara, do minicampo de jogos da Urbanização de Chães 
e do parque infantil da Travessa do Parque), após autorização da Assembleia de Freguesia de Aveiras de 
Cima, de 28/11/2018, sob proposta da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, de 13/11/2018, bem como 
da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 21/11/2018, sob proposta da Câmara Municipal 
de Azambuja, de 13/11/2018; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- em 10/10/2019, foi, igualmente, celebrada uma adenda ao contrato interadministrativo (organização 
do evento gastronómico local), após autorização da Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima, de 
27/09/2019, sob proposta da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, de 10/09/2019, bem como da 

Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Limpeza e 
corte de 

vegetação 
(cláusula 1ª, 

al. a))  

Manutenção e 
conservação 

dos caminhos e 
estradas 

municipais 
(cláusula 1ª, al. 

b))  

Manutenção 
de parques 

infantis 
(cláusula 1ª, al. 

c))  

Manutenção de 
outros 

equipamentos 
sociais 

(cláusula 1ª, al. 
c))  

Organização de 
evento 

gastronómico 
local 

(tasquinhas) 
(cláusula 1ª, al. 

d))  

Instalação de 
iluminação 
natalícia e 
decoração 

(cláusula 1ª, 
al. e))  

Aquisição de 
produtos 

fitossanitários 
(cláusula 1ª, 

al. f))  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Alcoentre 7 014,96 18 218,06 7 656,32 0,00 3 000,00 2 400,00 0,00 38 289,34 
Aveiras de Baixo 3 551,20 9 424,42 5 468,80 11 073,90 3 000,00 1 600,00 3 000,00 37 118,32 
Aveiras de Cima 5 992,00 23 635,25 4 375,04 2 651,85 3 000,00 2 000,00 0,00 41 654,14 
Azambuja 16 080,96 22 113,98 13 672,00 4 568,10 3 000,00 800,00 0,00 60 235,04 
Vale do Paraíso 1 760,32 5 009,04 1 640,64 20 583,78 3 000,00 800,00 3 000,00 35 793,78 
Vila Nova da Rainha 1 965,28 5 000,00 3 281,28 0,00 3 000,00 800,00 3 000,00 17 046,56 
União das 
Freguesias de 
Manique do 
Intendente, Vila 
Nova de São Pedro 
e Maçussa 

10 184,48 31 278,67 8 203,20 12 010,41 3 000,00 2 400,00 0,00 67 076,76 

Total 46 549,20 114 679,42 44 297,28 50 888,03 21 000,00 10 800,00 9 000,00 297 213,94 
Notas: 

    
(*) Apurados de acordo com os critérios seguintes: 
- coluna (2) - 0,08€ por metro dos caminhos vicinais localizados em cada freguesia;          
- coluna (3) - 371,04€ por km da rede viária municipal (estradas e caminhos municipais) localizados em cada freguesia, com o limite mínimo de 5.000€ por freguesia; 
- coluna (4) - 546,88€ por equipamento existente nos parques infantis localizados em cada freguesia; 
- coluna (5) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos do art.º 39.º do CIMI) 
de cada equipamento indicado no Anexo B, com exceção: do pavilhão desportivo de Vale do Paraíso, cuja % corresponde a 1,835%; dos minicampos de jogos, cuja valor corresponde a 3,61€ 
por m2; e limpeza do WC do Espaço Sénior em Aveiras de Cima, cujo montante é de 1.112€; 
- coluna (7) - 800€ por localidade sede da freguesia e 400€ pelas restantes localidades. 
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autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 27/06/2019, sob proposta da Câmara Municipal 
de Azambuja, de 18/06/2019; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --- em 02/01/2020, foram, finalmente, celebradas adendas ao contrato interadministrativo (manutenção 
do parque infantil da Urbanização de Chães e instalação de iluminação e decorações natalícias nas 
localidades da freguesia), autorizada pela Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima, de 23/01/2020, 
sob proposta da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, de 07/01/2020, bem como pela Assembleia 
Municipal de Azambuja, de 28/11/2019, sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 05/11/2019; 
--- a Administração Pública deve pautar-se por critérios de eficiência e economicidade, que não se 
compadecem com a dispersão das competências delegadas por vários documentos, antes justificando a 
aglutinação num único instrumento jurídico; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração do contrato interadministrativo e 
respetivas adendas, atualmente em vigor, justificam ser atualizados por força do período entretanto 
decorrido e da variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; 
--- no âmbito das competências atribuídas nos artigos 16º e 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, e após autorização dos órgãos deliberativos competentes, nomeadamente, Assembleia 
Municipal de Azambuja e Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima, a Câmara Municipal de Azambuja 
e a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima mantêm a sua pretensão de contratualizar a delegação das 
competências anteriormente estabelecida;  -----------------------------------------------------------------------------------  
--- a Câmara Municipal pode submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, propostas de 
celebração de contratos interadministrativos de delegação de competências, nos termos previstos nas 
alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------  
--- incumbe à Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, autorizar a celebração de contratos interadministrativos de delegação de 
competências entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nos termos do disposto no artigo 23º, na alínea k) do nº 1 do artigo 25º, nas alíneas l) e m) do nº 1 do 
artigo 33º e nos artigos 116º e seguintes todos do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro:-------------  
--- 1. Aprovar a minuta ora anexa, que faz parte integrante da presente proposta, do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Azambuja e a Freguesia de 
Aveiras de Cima; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Solicitar à Assembleia Municipal autorização para a sua celebração, bem como para a afetação dos 
recursos financeiros necessários para o encargo plurianual previsto. --------------------------------------------------  
--- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -----------------------------------------  
--- Considerando que para uma atuação autárquica conjunta, em que estejam presentes o respeito pela 
autonomia, a cooperação, a solidariedade e corresponsabilidade, se torna vital que os diferentes órgãos 
autárquicos se esforcem por rentabilizar os meios disponíveis no sentido de melhor responderem aos 
problemas existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que a descentralização da atividade autárquica visa aumentar a eficácia e eficiência da 
resposta aos problemas e necessidades que devem ser ultrapassados todos os dias no território 
correspondente a cada freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que da conjugação do disposto no nº 2 do artigo 117º com o artigo 131º, ambos do Anexo 
I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os municípios, para a prossecução das suas atribuições em todos 
os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais, podem delegar competências nos 
órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que por força do preceituado na alínea l) do 1 do artigo 33º do Anexo I da mesma Lei, 
cabe às câmaras municipais discutir e preparar com as juntas de freguesia/união de freguesias os 
contratos interadministrativos de delegação de competências. ---------------------------------------------------------  
--- Considerando, ainda, que de acordo com informação emitida pelo Município de Azambuja, nos termos 
e para os efeitos do disposto no nº 3 do artigo 115º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e 
conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a 
manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal, a organização de eventos 
gastronómicos locais (tasquinhas), a instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades 
da freguesia, fica melhor acautelada se delegada nas freguesias, em virtude do Município de Azambuja 
não dispor de recursos humanos, técnicos e equipamentos necessários para esse fim.  --------------------------  
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--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja, enquanto órgão do Município de Azambuja, NIPC 506821480, 
com sede na Praça do Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, e com o endereço eletrónico geral@cm-
azambuja.pt, representada pelo seu Presidente, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências 
previstas nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2 do artigo 35º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, como Primeira Outorgante, e a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, enquanto órgão 
da Freguesia de Aveiras de Cima, NIPC 506 864 804, com sede na Rua 25 de Abril, n? 19, 2050-066 Aveiras 
de Cima, e com o endereço eletrónico secretaria@freguesia-aveiras-cima.pt representada pelo seu 
Presidente António Rodrigues Torrão, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do nº 1 do 
artigo 18 do Anexo I da Lei nº 75/2013, como Segunda Outorgante, --------------------------------------------------  
--- Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120º conjugado com artigo 131º da mesma Lei, é 
celebrado o presente contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da 
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima, em ………… de 2020 (nos termos da alínea g) do nº 1 do artigo 
9º), sob proposta Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, em …………. de 2020 (nos termos das alíneas i) e 
j) do nº 1 do artigo 16º), bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, em ……. de 
2020 (nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º), sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 
……………. de 2020 (nos termos das alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º, todos do Anexo I da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro) que se regerá pelas seguintes cláusulas: -------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo tem por objeto a delegação de competências da Câmara 
Municipal de Azambuja na Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, em matéria de:  ------------------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, pertencentes ao 
domínio territorial da Freguesia – Anexo A; -----------------------------------------------------------------------------------  
--- b) manutenção e conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e 
outros materiais) – Anexo A; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal – Anexo B; -----------------  
--- d) organização do evento gastronómico local; ----------------------------------------------------------------------------  
--- e) instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades da freguesia – Anexo C ---------  
--- Cláusula 2ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Forma do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo de delegação de competências é celebrado por escrito, 
composto pelo respetivo clausulado e pelos anexos que dele fazem parte integrante.  ---------------------------  
--- Cláusula 3ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições e cláusulas por que se rege o contrato ----------------------------------------------------------------------  
--- 1. Na execução do presente contrato interadministrativo de delegação de competências observar-se-
ão: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos os anexos que dele fazem integrante;  ----------------  
--- b) A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  -----------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Subsidiariamente observar-se-ão, ainda: --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas 
adaptações;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Prazo do contrato -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O período de vigência do contrato interadministrativo de delegação de competências coincide com a 
duração do mandato da Assembleia Municipal de Azambuja, salvo casos excecionais, devidamente 
fundamentados, e sem prejuízo do disposto na cláusula 24ª. ------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO II – MANUTENÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vias Municipais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se vias municipais para efeitos do objeto do presente contrato interadministrativo todas 
as que constam no cadastro municipal de vias, cuja extensão consta do anexo A. ---------------------------------  
--- Cláusula 6ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------------------  
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--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas nas alíneas a) e b) da cláusula 1.ª, 
compreendem o trabalho de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais; ----------------------------  
--- b) conservação das estradas e caminhos municipais que compreende, de entre outros trabalhos, a 
reparação corrente de pavimentos rodoviários (aplicação de massas asfálticas e outros materiais). ---------  
--- CAPÍTULO III – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS QUE INTEGRAM O PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
--- Cláusula 7ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Equipamentos Sociais Municipais ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se equipamentos sociais que integram o património municipal, para efeitos do presente 
contrato interadministrativo, os parques infantis e equipamentos administrativos, desportivos e culturais 
que constam no anexo B. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 8ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de limpeza, conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas na alínea c) da cláusula 1.ª 
relativamente aos equipamentos indicados no anexo B, compreendem o trabalho de manutenção e 
reparação corrente dos equipamentos existentes nos parques infantis e a limpeza, conservação e 
reparação corrente dos restantes equipamentos sociais municipais. ---------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO IV — INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALÍCIA E DECORAÇÃO ----------------------------------------  
--- Cláusula 9ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para efeitos do presente contrato interadministrativo, a instalação da iluminação e decoração 
natalícias delegada abrange as localidades da freguesia identificadas no anexo C. -------------------------------  
--- CAPÍTULO V – RECURSOS FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E HUMANOS ---------------------------------------------  
--- Cláusula 10ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos Financeiros e modo de afetação ----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante apoiará financeiramente a Segunda Outorgante, dotando-a com as verbas 
necessárias ao desempenho das competências delegadas, de acordo com o montante anual, apurado nos 
termos do anexo D. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As transferências financeiras serão efetuadas em duodécimos, a realizar até ao dia 25 de cada mês, 
com exceção da organização do evento gastronómico local e da iluminação e decoração natalícias, cujas 
dotações serão transferidas no mês anterior ao do evento e do Natal, respetivamente, mediante 
solicitação da Segunda Outorgante. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos e Modo de afetação--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os recursos destinados à execução deste contrato interadministrativo de delegação de competências 
são disponibilizados pela Primeira Outorgante à Segunda, nas seguintes condições: -----------------------------  
--- a) Apoio técnico à Segunda Outorgante, estando esta, obrigada a cumprir todas as orientações e 
normas técnicas constantes dos regulamentos e disposições legais, na execução dos trabalhos a que se 
referem as cláusulas 6.ª e 8.ª; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecimento dos meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda 
Outorgante.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Primeira Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Primeira 
Outorgante obriga-se a:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Prestar apoio técnico à Segunda Outorgante; -------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecer os meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda outorgante;  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato e apoio técnico;  
--- d) Aprovar os relatórios trimestrais e anuais de acompanhamento referente à execução das 
competências delegadas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Proceder mensalmente à transferência dos recursos financeiros identificados na cláusula 10.ª.    
--- Cláusula 13ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Segunda 
Outorgante fica obrigada a:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Exercer uma correta e equilibrada execução dos trabalhos enumerados constantes nas cláusulas 6ª 
a 9ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- b) Entregar à Primeira Outorgante os relatórios a que se referem as alíneas a) e b) do nº 1 da cláusula 
15ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato 
interadministrativo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Cumprir todas as orientações e normas técnicas, legais e regulamentares aplicáveis.  --------------------  
--- Cláusula 14º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações adicionais --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para uma articulação permanente entre a Primeira Outorgante e a Segunda Outorgante, no âmbito da 
execução deste contrato interadministrativo, podem os representantes indicados por ambas as partes 
reunir mensalmente, ou sempre que necessário, de forma a garantir eficazmente a respetiva concretização 
dos objetivos do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 15ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informação a disponibilizar pela Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------  
--- 1. Serão elaborados pela Segunda Outorgante os seguintes relatórios: -------------------------------------------  
--- a) Relatório semestral de acompanhamento, que deve evidenciar os documentos de despesa referentes 
à aplicação dos recursos financeiros disponibilizados pela Primeira Outorgante;  ----------------------------------  
--- b) Relatório de Avaliação Anual, que deve ser entregue até ao dia 31 de janeiro de cada ano, contendo, 
para além da abordagem financeira, uma apreciação critica da execução do contrato interadministrativo.  
--- 2. A Primeira Outorgante pode, ainda, solicitar outros relatórios ou informações adicionais, sempre que 
necessário.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 16ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação dos relatórios -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os relatórios referidos na alínea a) do nº 1 da cláusula anterior que não sejam apresentados nos 
termos aí mencionados implicam para a Segunda Outorgante, a restituição dos recursos financeiros 
disponibilizados pela Primeira Outorgante ou de parte destes. ----------------------------------------------------------  
--- 2. Os relatórios a que se refere o nº 1 da cláusula anterior ficam sujeitos a apreciação da Primeira 
Outorgante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da sua receção que, em caso de necessidade, 
poderá solicitar a apresentação de documentação comprovativa. -----------------------------------------------------  
--- Cláusula 17ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ocorrências e emergências -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Segunda Outorgante deve comunicar à Primeira Outorgante, imediatamente, por contacto pessoal e 
por escrito, qualquer anomalia que afete ou possa afetar de forma significativa a normal execução do 
contrato interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 18ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação do cumprimento do objeto do contrato ---------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante pode verificar o cumprimento do objeto do contrato interadministrativo pela 
Segunda Outorgante, mediante a realização de vistorias e inspeções, bem como exigir informações e 
documentos que considere necessários. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As determinações da Primeira Outorgante emitidas no âmbito da verificação do cumprimento desse 
contrato são imediatamente aplicáveis e vinculam a Segunda Outorgante, devendo esta proceder à 
correção das situações em conformidade com aquelas. -------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VI – MODIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E CESSAÇÃO DO CONTRATO -----------------------------------------  
--- Cláusula 19ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Modificação do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente contrato interadministrativo pode ser modificado por acordo entre as partes outorgantes, 
sempre que as circunstâncias em que estas fundamentem a decisão de contratar a delegação de 
competências objeto do presente contrato tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível. ----------  
--- 2. A modificação do contrato interadministrativo obedece a forma escrita. -------------------------------------  
--- Cláusula 20ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Suspensão do contrato-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A execução do objeto do presente contrato interadministrativo pode ser, total ou parcialmente, 
suspensa com os seguintes fundamentos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente, em virtude de mora de 
um dos Outorgantes na disponibilização de meios ou bens necessários à sua execução; -------------------------  
--- b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas.--------------------------------------  
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--- 2. Quando a suspensão seja fundamentada nos termos da alínea b) do número anterior, os Outorgantes 
devem demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do nº 3 do artigo 115º do 
Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 21ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Resolução pelas Partes Outorgantes  ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato, as partes outorgantes podem 
resolver o presente contrato interadministrativo 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 nº 3 do artigo 
115º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 23ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Revogação---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. As partes podem, por mútuo acordo, revogar o presente contrato interadministrativo de delegação 
de competências.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A revogação obedece a forma escrita. -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 24ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caducidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O contrato interadministrativo caduca nos termos gerais, designadamente, pelo decurso do respetivo 
período de vigência, de acordo com o disposto na cláusula 4ª, extinguindo-se as relações contratuais 
existentes entre as partes, salvo o disposto no número seguinte. -------------------------------------------------------  
--- 2. O contrato interadministrativo considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal, 
sem prejuízo dos outorgantes poderem promover a denúncia do mesmo, no prazo de seis meses após a 
instalação deste órgão municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A mudança dos titulares dos órgãos contraentes não determina a caducidade do presente contrato 
interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 25ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Comunicações e notificações ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 
as partes do contrato, estas deverão ser dirigidas, através de correio eletrónico, com aviso de receção e 
leitura para o respetivo endereço eletrónico identificado neste contrato interadministrativo. -----------------  
--- 2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato interadministrativo deverá 
ser comunicada à outra parte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 26.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Autos de receção  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A delegação da competência prevista na alínea c) da cláusula 1.ª formaliza-se através da celebração 
de auto de receção, sempre que o equipamento em causa revista a natureza de parque infantil. -------------  
--- 2. Até à celebração do auto de receção referido no número anterior, a manutenção do equipamento 
continua a ser assegurada pelo Primeiro Outorgante. ----------------------------------------------------------------------  
--- 3. É dispensada a celebração de auto de receção relativamente aos parques já rececionados no âmbito 
da vigência de contratos interadministrativos anteriores. -----------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 27ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Foro competente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste contrato 
interadministrativo de delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo de Círculo 
de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 28º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021.  ------------------------  
--- Cláusula 29ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Este contrato interadministrativo é publicitado no sítio da internet do Município de Azambuja.  ----------  
--- Cláusula 30ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Norma Revogatória ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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---São revogados o contrato interadministrativo, celebrado entre a Primeira e Segunda Outorgante em 9 
de outubro de 2018, e respetivas adendas, celebradas em 30 de novembro de 2018, 10 de outubro de 2019 
e 2 de janeiro de 2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ANEXO A - ESPAÇOS VERDES 

Freguesia Espaços Verdes 

Designação Área (m2) Responsabilidade 

Aveiras de Cima 

Jardim Joaquim Gomes Loureiro 1 571,00 JF 
Escola Básica Vale Aveiras (triângulo) 90,00 JF 
Jardim do Posto Médico 270,00 JF 
Jardim das Comeiras I  138,00 CM 
Jardim das Comeiras II 1 474,00 CM 
Entrada Sul de Aveiras de Cima 152,00 CM 
Urbanização das Chães II 1 610,00 CM 
EB1 de Aveiras de Cima 202,00 CM 
Escola Grandella 871,00 CM 
Urbanização das Chães I 2 592,00 CM 
Rotunda de Aveiras de Cima 2 266,00 CM 
Rotundas de Vale do Brejo 216,00 CM 
EB23 – Aveiras de Cima 4 100,00 CM 

 
ANEXO B – LIMPEZA URBANA 

Freguesia Arruamentos para limpeza urbana (m) 

Aveiras de Cima 39 900 
 
ANEXO C – MOBILIÁRIO URBANO 
 

 

ANEXO D – ESCOLAS  

Freguesia Estabelecimentos de Ensino 

Designação Área (m2) 
Aveiras de Cima 

EB1 Aveiras de Cima 1 275,74 
EBI e JI Vale Aveiras 2 432,49 
EB1 Vale do Brejo 344,60 

 
ANEXO E – MONTANTES A TRANSFERIR 

Freguesia Valor  Valor  
Anual  Mensal 

Alcoentre 83 176,96 6 931,41 
Aveiras de Baixo 30 093,33 2 507,78 
Aveiras de Cima 106 288,96 8 857,41 
Azambuja 150 862,99 12 571,92 
Vale do Paraíso 19 632,36 1 636,03 
Vila Nova da Rainha 40 673,46 3 389,46 
União das Freguesias de Manique do 
Int., VNS Pedro e Maçussa 136 097,72 11 341,48 

Total 566 825,78 47 235,48 

Mesas e Bancos de Jardim Papeleiras Floreiras Bebedouros Pergulas Cinzeiros 
(Metal) 

Estruturas 
de 

Madeira 
Outros 

Madeira Metal Pedra Madeira Metal Plástico Outros Pedra Metal Outros 
74 5 24 1 23 14 0 41 2 0 0 0 1 0 0 
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--- Uma vez posta a votação a Proposta 115/P/2020 foi aprovada por unanimidade.  ---------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---3.4 - Proposta 116/P/2020 – Azambuja -------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:  ----------------------------------------------  
--- “Considerando:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- nos termos dos artigos 116.º e seguintes do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou 
o Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelece-se o regime jurídico da delegação de competências 
dos órgãos dos municípios nos órgãos das freguesias, em obediência aos princípios da promoção da coesão 
territorial, da melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e da racionalização dos recursos 
disponíveis, determinando-se, ainda, que aquelas sejam formalizadas mediante a celebração de contratos 
interadministrativos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nessa senda, em 26/11/2018, o Município de Azambuja e a Freguesia de Azambuja celebraram um 
contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da Assembleia de Freguesia 
de Azambuja, de 26/10/2018, sob proposta da Junta de Freguesia de Azambuja, de 03/09/2018, bem como 
da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 21/11/2018, sob proposta da Câmara Municipal 
de Azambuja, de 23/08/2018; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- ao abrigo do referido contrato interadministrativo, foram delegadas, na Junta de Freguesia, a limpeza 
e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e conservação dos 
caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais) e a manutenção de 
alguns dos equipamentos sociais que integram o património municipal; ---------------------------------------------  
--- em 02/01/2019, foi celebrada uma adenda ao contrato interadministrativo (manutenção do parque 
infantil da Quinta da Marquesa e do minicampo de jogos do loteamento dos Espanhóis e, ainda, a 
organização do evento gastronómico local), após autorização da Assembleia de Freguesia de Azambuja, 
de 21/12/2018, sob proposta da Junta de Freguesia de Azambuja, de 03/12/2018, bem como da 
autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 21/11/2018, sob proposta da Câmara Municipal 
de Azambuja, de 13/11/2018; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Limpeza e 
corte de 

vegetação 
(cláusula 1ª, 

al. a))  

Manutenção e 
conservação 

dos caminhos e 
estradas 

municipais 
(cláusula 1ª, al. 

b))  

Manutenção 
de parques 

infantis 
(cláusula 1ª, al. 

c))  

Manutenção de 
outros 

equipamentos 
sociais 

(cláusula 1ª, al. 
c))  

Organização de 
evento 

gastronómico 
local 

(tasquinhas) 
(cláusula 1ª, al. 

d))  

Instalação de 
iluminação 
natalícia e 
decoração 

(cláusula 1ª, 
al. e))  

Aquisição de 
produtos 

fitossanitários 
(cláusula 1ª, 

al. f))  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Alcoentre 7 014,96 18 218,06 7 656,32 0,00 3 000,00 2 400,00 0,00 38 289,34 
Aveiras de Baixo 3 551,20 9 424,42 5 468,80 11 073,90 3 000,00 1 600,00 3 000,00 37 118,32 
Aveiras de Cima 5 992,00 23 635,25 4 375,04 2 651,85 3 000,00 2 000,00 0,00 41 654,14 
Azambuja 16 080,96 22 113,98 13 672,00 4 568,10 3 000,00 800,00 0,00 60 235,04 
Vale do Paraíso 1 760,32 5 009,04 1 640,64 20 583,78 3 000,00 800,00 3 000,00 35 793,78 
Vila Nova da Rainha 1 965,28 5 000,00 3 281,28 0,00 3 000,00 800,00 3 000,00 17 046,56 
União das 
Freguesias de 
Manique do 
Intendente, Vila 
Nova de São Pedro 
e Maçussa 

10 184,48 31 278,67 8 203,20 12 010,41 3 000,00 2 400,00 0,00 67 076,76 

Total 46 549,20 114 679,42 44 297,28 50 888,03 21 000,00 10 800,00 9 000,00 297 213,94 
Notas: 

    
(*) Apurados de acordo com os critérios seguintes: 
- coluna (2) - 0,08€ por metro dos caminhos vicinais localizados em cada freguesia;          
- coluna (3) - 371,04€ por km da rede viária municipal (estradas e caminhos municipais) localizados em cada freguesia, com o limite mínimo de 5.000€ por freguesia; 
- coluna (4) - 546,88€ por equipamento existente nos parques infantis localizados em cada freguesia; 
- coluna (5) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos do art.º 39.º do CIMI) 
de cada equipamento indicado no Anexo B, com exceção: do pavilhão desportivo de Vale do Paraíso, cuja % corresponde a 1,835%; dos minicampos de jogos, cuja valor corresponde a 3,61€ 
por m2; e limpeza do WC do Espaço Sénior em Aveiras de Cima, cujo montante é de 1.112€; 
- coluna (7) - 800€ por localidade sede da freguesia e 400€ pelas restantes localidades. 
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--- em 02/01/2020, foi, igualmente, celebrada uma adenda ao contrato interadministrativo (instalação de 
iluminação e decoração natalícias nas localidades da freguesia), após autorização da Assembleia de 
Freguesia de Azambuja, de 17/12/2019, sob proposta da Junta de Freguesia de Azambuja, de 2/12/2019, 
bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 28/11/2019, sob proposta da Câmara 
Municipal de Azambuja, de 05/11/2019; ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Administração Pública deve pautar-se por critérios de eficiência e economicidade, que não se 
compadecem com a dispersão das competências delegadas por vários documentos, antes justificando a 
aglutinação num único instrumento jurídico; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração do contrato interadministrativo e 
respetivas adendas, atualmente em vigor, justificam ser atualizados por força do período entretanto 
decorrido e da variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; ------  
--- no âmbito das competências atribuídas nos artigos 16º e 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, e após autorização dos órgãos deliberativos competentes, nomeadamente, Assembleia 
Municipal de Azambuja e Assembleia de Freguesia de Azambuja, a Câmara Municipal de Azambuja e a 
Junta de Freguesia de Azambuja mantêm a sua pretensão de contratualizar a delegação das competências 
anteriormente estabelecida;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Câmara Municipal pode submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, propostas de 
celebração de contratos interadministrativos de delegação de competências, nos termos previstos nas 
alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------  
--- incumbe à Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, autorizar a celebração de contratos interadministrativos de delegação de 
competências entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------------  
Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nos termos do disposto no artigo 23º, na alínea k) do nº 1 do artigo 25º, nas alíneas l) e m) do nº 1 do 
artigo 33º e nos artigos 116º e seguintes todos do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro:-------------  
--- 1. Aprovar a minuta ora anexa, que faz parte integrante da presente proposta, do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Azambuja e a Freguesia de 
Azambuja; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Solicitar à Assembleia Municipal autorização para a sua celebração, bem como para a afetação dos 
recursos financeiros necessários para o encargo plurianual previsto. --------------------------------------------------  
--- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -----------------------------------------  
--- Considerando que para uma atuação autárquica conjunta, em que estejam presentes o respeito pela 
autonomia, a cooperação, a solidariedade e corresponsabilidade, se torna vital que os diferentes órgãos 
autárquicos se esforcem por rentabilizar os meios disponíveis no sentido de melhor responderem aos 
problemas existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que a descentralização da atividade autárquica visa aumentar a eficácia e eficiência da 
resposta aos problemas e necessidades que devem ser ultrapassados todos os dias no território 
correspondente a cada freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que da conjugação do disposto no nº 2 do artigo 117º com o artigo 131º, ambos do Anexo 
I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os municípios, para a prossecução das suas atribuições em todos 
os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais, podem delegar competências nos 
órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que por força do preceituado na alínea l) do 1 do artigo 33º do Anexo I da mesma Lei, 
cabe às câmaras municipais discutir e preparar com as juntas de freguesia/união de freguesias os 
contratos interadministrativos de delegação de competências. ---------------------------------------------------------  
--- Considerando, ainda, que de acordo com informação emitida pelo Município de Azambuja, nos termos 
e para os efeitos do disposto no nº 3 do artigo 115º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e 
conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a 
manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal, a organização de eventos 
gastronómicos locais (tasquinhas), a instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades 
da freguesia, fica melhor acautelada se delegada nas freguesias, em virtude do Município de Azambuja 
não dispor de recursos humanos, técnicos e equipamentos necessários para esse fim.  --------------------------  
--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja, enquanto órgão do Município de Azambuja, NIPC 506821480, 
com sede na Praça do Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, e com o endereço eletrónico geral@cm-
azambuja.pt, representada pelo seu Presidente, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências 
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previstas nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2 do artigo 35º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, como Primeira Outorgante, e a Junta de Freguesia de Azambuja, enquanto órgão da 
Freguesia de Azambuja, NIPC 507 058 690, com sede na Urbanização Horta do Maia, Rua da Junta de 
Freguesia, n.º 3, 2050-397 Azambuja, e com o endereço eletrónico 
geralsecretaria@freguesiaazambuja.org, representada pela sua Presidente Maria Inês da Graça Louro, no 
uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do nº 1 do artigo 18 do Anexo I da Lei nº 75/2013, como 
Segunda Outorgante, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120º conjugado com artigo 131º da mesma Lei, é 
celebrado o presente contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da 
Assembleia de Freguesia de Azambuja, em ………… de 2020 (nos termos da alínea g) do nº 1 do artigo 9º), 
sob proposta Junta de Freguesia de Azambuja, em …………. de 2020 (nos termos das alíneas i) e j) do nº 1 
do artigo 16º), bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, em ……. de 2020 (nos 
termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º), sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de ……………. 
de 2020 (nos termos das alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º, todos do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro) que se regerá pelas seguintes cláusulas: ---------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo tem por objeto a delegação de competências da Câmara 
Municipal de Azambuja na Junta de Freguesia de Azambuja, em matéria de:  --------------------------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, pertencentes ao 
domínio territorial da Freguesia – Anexo A; -----------------------------------------------------------------------------------  
--- b) manutenção e conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e 
outros materiais) – Anexo A; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal – Anexo B; -----------------  
--- d) organização do evento gastronómico local; ----------------------------------------------------------------------------  
--- e) instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades da freguesia – Anexo C ---------  
--- Cláusula 2ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Forma do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo de delegação de competências é celebrado por escrito, 
composto pelo respetivo clausulado e pelos anexos que dele fazem parte integrante.  ---------------------------  
--- Cláusula 3ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições e cláusulas por que se rege o contrato ----------------------------------------------------------------------  
--- 1. Na execução do presente contrato interadministrativo de delegação de competências observar-se-
ão: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos os anexos que dele fazem integrante; ----------------   
--- b) A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  -----------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Subsidiariamente observar-se-ão, ainda: --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas 
adaptações;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Prazo do contrato -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O período de vigência do contrato interadministrativo de delegação de competências coincide com a 
duração do mandato da Assembleia Municipal de Azambuja, salvo casos excecionais, devidamente 
fundamentados, e sem prejuízo do disposto na cláusula 24ª. ------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO II – MANUTENÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vias Municipais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se vias municipais para efeitos do objeto do presente contrato interadministrativo todas 
as que constam no cadastro municipal de vias, cuja extensão consta do anexo A. ---------------------------------  
--- Cláusula 6ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas nas alíneas a) e b) da cláusula 1.ª, 
compreendem o trabalho de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais; ----------------------------  
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--- b) conservação das estradas e caminhos municipais que compreende, de entre outros trabalhos, a 
reparação corrente de pavimentos rodoviários (aplicação de massas asfálticas e outros materiais). ---------  
--- CAPÍTULO III – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS QUE INTEGRAM O PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
--- Cláusula 7ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Equipamentos Sociais Municipais ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se equipamentos sociais que integram o património municipal, para efeitos do presente 
contrato interadministrativo, os parques infantis e equipamentos administrativos, desportivos e culturais 
que constam no anexo B. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 8ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de limpeza, conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas na alínea c) da cláusula 1.ª 
relativamente aos equipamentos indicados no anexo B, compreendem o trabalho de manutenção e 
reparação corrente dos equipamentos existentes nos parques infantis e a limpeza, conservação e 
reparação corrente dos restantes equipamentos sociais municipais. ---------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO IV — INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALÍCIA E DECORAÇÃO ----------------------------------------  
--- Cláusula 9ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para efeitos do presente contrato interadministrativo, a instalação da iluminação e decoração 
natalícias delegada abrange as localidades da freguesia identificadas no anexo C. -------------------------------  
--- CAPÍTULO V – RECURSOS FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E HUMANOS ---------------------------------------------  
--- Cláusula 10ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos Financeiros e modo de afetação ----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante apoiará financeiramente a Segunda Outorgante, dotando-a com as verbas 
necessárias ao desempenho das competências delegadas, de acordo com o montante anual, apurado nos 
termos do anexo D. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As transferências financeiras serão efetuadas em duodécimos, a realizar até ao dia 25 de cada mês, 
com exceção da organização do evento gastronómico local e da iluminação e decoração natalícias, cujas 
dotações serão transferidas no mês anterior ao do evento e do Natal, respetivamente, mediante 
solicitação da Segunda Outorgante. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos e Modo de afetação--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os recursos destinados à execução deste contrato interadministrativo de delegação de competências 
são disponibilizados pela Primeira Outorgante à Segunda, nas seguintes condições: -----------------------------  
--- a) Apoio técnico à Segunda Outorgante, estando esta, obrigada a cumprir todas as orientações e 
normas técnicas constantes dos regulamentos e disposições legais, na execução dos trabalhos a que se 
referem as cláusulas 6.ª e 8.ª; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecimento dos meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda 
Outorgante.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Primeira Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Primeira 
Outorgante obriga-se a:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Prestar apoio técnico à Segunda Outorgante; -------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecer os meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda outorgante;  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato e apoio técnico;  
--- d) Aprovar os relatórios trimestrais e anuais de acompanhamento referente à execução das 
competências delegadas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Proceder mensalmente à transferência dos recursos financeiros identificados na cláusula 10.ª.    -----  
--- Cláusula 13ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Segunda 
Outorgante fica obrigada a:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Exercer uma correta e equilibrada execução dos trabalhos enumerados constantes nas cláusulas 6ª 
a 9ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Entregar à Primeira Outorgante os relatórios a que se referem as alíneas a) e b) do nº 1 da cláusula 
15ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato 
interadministrativo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- d) Cumprir todas as orientações e normas técnicas, legais e regulamentares aplicáveis.  --------------------  
--- Cláusula 14º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações adicionais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para uma articulação permanente entre a Primeira Outorgante e a Segunda Outorgante, no âmbito da 
execução deste contrato interadministrativo, podem os representantes indicados por ambas as partes 
reunir mensalmente, ou sempre que necessário, de forma a garantir eficazmente a respetiva concretização 
dos objetivos do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 15ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informação a disponibilizar pela Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------  
--- 1. Serão elaborados pela Segunda Outorgante os seguintes relatórios: -------------------------------------------  
--- a) Relatório semestral de acompanhamento, que deve evidenciar os documentos de despesa referentes 
à aplicação dos recursos financeiros disponibilizados pela Primeira Outorgante;  ----------------------------------  
--- b) Relatório de Avaliação Anual, que deve ser entregue até ao dia 31 de janeiro de cada ano, contendo, 
para além da abordagem financeira, uma apreciação critica da execução do contrato interadministrativo.  
--- 2. A Primeira Outorgante pode, ainda, solicitar outros relatórios ou informações adicionais, sempre que 
necessário.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 16ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação dos relatórios -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os relatórios referidos na alínea a) do nº 1 da cláusula anterior que não sejam apresentados nos 
termos aí mencionados implicam para a Segunda Outorgante, a restituição dos recursos financeiros 
disponibilizados pela Primeira Outorgante ou de parte destes. ----------------------------------------------------------  
--- 2. Os relatórios a que se refere o nº 1 da cláusula anterior ficam sujeitos a apreciação da Primeira 
Outorgante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da sua receção que, em caso de necessidade, 
poderá solicitar a apresentação de documentação comprovativa. -----------------------------------------------------  
--- Cláusula 17ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ocorrências e emergências -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Segunda Outorgante deve comunicar à Primeira Outorgante, imediatamente, por contacto pessoal e 
por escrito, qualquer anomalia que afete ou possa afetar de forma significativa a normal execução do 
contrato interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 18ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação do cumprimento do objeto do contrato ---------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante pode verificar o cumprimento do objeto do contrato interadministrativo pela 
Segunda Outorgante, mediante a realização de vistorias e inspeções, bem como exigir informações e 
documentos que considere necessários. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As determinações da Primeira Outorgante emitidas no âmbito da verificação do cumprimento desse 
contrato são imediatamente aplicáveis e vinculam a Segunda Outorgante, devendo esta proceder à 
correção das situações em conformidade com aquelas. -------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VI – MODIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E CESSAÇÃO DO CONTRATO -----------------------------------------  
--- Cláusula 19ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Modificação do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente contrato interadministrativo pode ser modificado por acordo entre as partes outorgantes, 
sempre que as circunstâncias em que estas fundamentem a decisão de contratar a delegação de 
competências objeto do presente contrato tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível. ----------  
--- 2. A modificação do contrato interadministrativo obedece a forma escrita. -------------------------------------  
--- Cláusula 20ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Suspensão do contrato-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----1. A execução do objeto do presente contrato interadministrativo pode ser, total ou parcialmente, 
suspensa com os seguintes fundamentos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente, em virtude de mora de 
um dos  Outorgantes na disponibilização de meios ou bens necessários à sua execução; ------------------------  
--- b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas.--------------------------------------  
--- 2. Quando a suspensão seja fundamentada nos termos da alínea b) do número anterior, os Outorgantes 
devem demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do nº 3 do artigo 115º do 
Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 21ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Resolução pelas Partes Outorgantes  ----------------------------------------------------------------------------------------  
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--- 1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato, as partes outorgantes podem 
resolver o presente contrato interadministrativo 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 nº 3 do artigo 
115º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 23ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Revogação---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. As partes podem, por mútuo acordo, revogar o presente contrato interadministrativo de delegação 
de competências.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A revogação obedece a forma escrita. -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 24ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caducidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O contrato interadministrativo caduca nos termos gerais, designadamente, pelo decurso do respetivo 
período de vigência, de acordo com o disposto na cláusula 4ª, extinguindo-se as relações contratuais 
existentes entre as partes, salvo o disposto no número seguinte. -------------------------------------------------------  
--- 2. O contrato interadministrativo considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal, 
sem prejuízo dos outorgantes poderem promover a denúncia do mesmo, no prazo de seis meses após a 
instalação deste órgão municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A mudança dos titulares dos órgãos contraentes não determina a caducidade do presente contrato 
interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 25ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Comunicações e notificações ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 
as partes do contrato, estas deverão ser dirigidas, através de correio eletrónico, com aviso de receção e 
leitura para o respetivo endereço eletrónico identificado neste contrato interadministrativo. -----------------  
--- 2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato interadministrativo deverá 
ser comunicada à outra parte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 26.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Autos de receção  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A delegação da competência prevista na alínea c) da cláusula 1.ª formaliza-se através da celebração 
de auto de receção, sempre que o equipamento em causa revista a natureza de parque infantil. -------------  
--- 2. Até à celebração do auto de receção referido no número anterior, a manutenção do equipamento 
continua a ser assegurada pelo Primeiro Outorgante. ----------------------------------------------------------------------  
--- 3. É dispensada a celebração de auto de receção relativamente aos parques já rececionados no âmbito 
da vigência de contratos interadministrativos anteriores. -----------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 27ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Foro competente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste contrato 
interadministrativo de delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo de Círculo 
de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 28º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021.  ------------------------  
--- Cláusula 29ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Este contrato interadministrativo é publicitado no sítio da internet do Município de Azambuja.  ----------  
--- Cláusula 30ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Norma Revogatória ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- São revogados o contrato interadministrativo, celebrado entre a Primeira e Segunda Outorgante em 26 
de novembro de 2018, e respetivas adendas, celebradas em 2 de janeiro de 2019 e 2 de janeiro de 2020.   
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ANEXO A – CAMINHOS VICINAIS E REDE VIÁRIA MUNICIPAL (ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS) 
 

Freguesia 
Caminhos Vicinais Rede Viária Municipal 

Metros (m) % Estradas 
(km) 

Caminhos 
(km) 

Estradas e 
Caminhos (KM) % 

Alcoentre 87 687 15,1% 19,62 29,49 49,11 16,4% 
Aveiras de Baixo 44 390 7,6% 13,87 11,51 25,38 8,5% 
Aveiras de Cima 74 900 12,9% 39,93 23,74 63,67 21,3% 
Azambuja 201 012 34,5% 43,96 15,61 59,57 19,9% 
Vale do Paraíso 22 004 3,8% 3,92 9,60 13,52 4,5% 
Vila Nova da Rainha 24 566 4,2% 3,62 0,48 4,10 1,4% 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São 
Pedro e Maçussa 127 306 21,9% 50,40 33,85 84,25 28,1% 

Total 581 865 100% 175,32 124,28 299,60 100,0% 
 
 
ANEXO B – PARQUES INFANTIS E OUTROS EQUIPAMENTOS SOCIAIS MUNICIPAIS 
 

Freguesia 
Parques Infantis Outros Equipamentos Sociais Municipais 

 
Designação N.º de 

Equipamentos Designação Área (m2)  

Azambuja 

Parque infantil Quinta da Areeira 12      

Parque infantil do Jardim Urbano 2 Minicampo de Jogos do    

Parque infantil do Jardim de S. Sebastião 2 Loteamento dos Espanhóis 1 264  

Parque infantil do Centro Escolar Boavida Canada 2      

Parque infantil da Quinta da Marquesa 7      
 
 
ANEXO C – ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALÍCIAS – LOCALIDADES  
 

Freguesia Localidade Valor (€) 

Azambuja Casais de Baixo 400,00 
Casais dos Britos 400,00 

 
 
ANEXO D – MONTANTES A TRANSFERIR 
 

Freguesia Valor  
Anual Duodécimo 

Valor a 
transferir 

no mês 
anterior ao 

evento 

Valor a 
transferir 

no mês 
anterior ao 

Natal 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Alcoentre 38 289,34 2 740,78 3 000,00 2 400,00 
Aveiras de Baixo 37 118,32 2 709,86 3 000,00 1 600,00 
Aveiras de Cima 41 654,14 3 054,51 3 000,00 2 000,00 
Azambuja 60 235,04 4 702,92 3 000,00 800,00 
Vale do Paraíso 35 793,78 2 666,15 3 000,00 800,00 
Vila Nova da Rainha 17 046,56 1 103,88 3 000,00 800,00 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e 
Maçussa 67 076,76 5 139,73 3 000,00 2 400,00 

Total 297 213,94 22 117,83 21 000,00 10 800,00 
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--- Uma vez posta a votação a Proposta 116/P/2020 foi aprovada por unanimidade. ----------------------------  
---3.5 - Proposta 117/P/2020 – União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova S. Pedro e 
Maçussa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---“Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- nos termos dos artigos 116.º e seguintes do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou 
o Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelece-se o regime jurídico da delegação de competências 
dos órgãos dos municípios nos órgãos das freguesias, em obediência aos princípios da promoção da coesão 
territorial, da melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e da racionalização dos recursos 
disponíveis, determinando-se, ainda, que aquelas sejam formalizadas mediante a celebração de contratos 
interadministrativos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nessa senda, em 09/10/2018, o Município de Azambuja e a União de Freguesias de Manique do 
Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa celebraram um contrato interadministrativo de delegação 
de competências, após autorização da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Manique do 
Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, de 25/09/2018, sob proposta da Junta da União de 
Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, de 04/09/2018, bem como da 
autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 27/09/2018, sob proposta da Câmara Municipal 
de Azambuja, de 23/08/2018; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- ao abrigo do referido contrato interadministrativo, foram delegadas, na Junta da União de Freguesias, 
a limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e 
conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a 
manutenção de alguns dos equipamentos sociais que integram o património municipal e a organização 
do evento gastronómico local; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- em 02/01/2020, foram celebradas adendas ao contrato interadministrativo (manutenção do parque 
infantil do Largo de Manique e instalação de iluminação e decorações natalícias nas localidades da 
freguesia), após autorização da Assembleia da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova 
de São Pedro e Maçussa, de 17/12/2019, sob proposta da Junta da União de Freguesias de Manique do 
Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, de 16/11/2019, bem como da autorização da Assembleia 
Municipal de Azambuja, de 28/11/2019, sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 05/11/2019; 

Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Limpeza e 
corte de 

vegetação 
(cláusula 1ª, 

al. a))  

Manutenção e 
conservação 

dos caminhos e 
estradas 

municipais 
(cláusula 1ª, al. 

b))  

Manutenção 
de parques 

infantis 
(cláusula 1ª, al. 

c))  

Manutenção de 
outros 

equipamentos 
sociais 

(cláusula 1ª, al. 
c))  

Organização de 
evento 

gastronómico 
local 

(tasquinhas) 
(cláusula 1ª, al. 

d))  

Instalação de 
iluminação 
natalícia e 
decoração 

(cláusula 1ª, 
al. e))  

Aquisição de 
produtos 

fitossanitários 
(cláusula 1ª, 

al. f))  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Alcoentre 7 014,96 18 218,06 7 656,32 0,00 3 000,00 2 400,00 0,00 38 289,34 
Aveiras de Baixo 3 551,20 9 424,42 5 468,80 11 073,90 3 000,00 1 600,00 3 000,00 37 118,32 
Aveiras de Cima 5 992,00 23 635,25 4 375,04 2 651,85 3 000,00 2 000,00 0,00 41 654,14 
Azambuja 16 080,96 22 113,98 13 672,00 4 568,10 3 000,00 800,00 0,00 60 235,04 
Vale do Paraíso 1 760,32 5 009,04 1 640,64 20 583,78 3 000,00 800,00 3 000,00 35 793,78 
Vila Nova da Rainha 1 965,28 5 000,00 3 281,28 0,00 3 000,00 800,00 3 000,00 17 046,56 
União das 
Freguesias de 
Manique do 
Intendente, Vila 
Nova de São Pedro 
e Maçussa 

10 184,48 31 278,67 8 203,20 12 010,41 3 000,00 2 400,00 0,00 67 076,76 

Total 46 549,20 114 679,42 44 297,28 50 888,03 21 000,00 10 800,00 9 000,00 297 213,94 
Notas: 

    
(*) Apurados de acordo com os critérios seguintes: 
- coluna (2) - 0,08€ por metro dos caminhos vicinais localizados em cada freguesia;          
- coluna (3) - 371,04€ por km da rede viária municipal (estradas e caminhos municipais) localizados em cada freguesia, com o limite mínimo de 5.000€ por freguesia; 
- coluna (4) - 546,88€ por equipamento existente nos parques infantis localizados em cada freguesia; 
- coluna (5) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos do art.º 39.º do CIMI) 
de cada equipamento indicado no Anexo B, com exceção: do pavilhão desportivo de Vale do Paraíso, cuja % corresponde a 1,835%; dos minicampos de jogos, cuja valor  
corresponde a 3,61€ por m2; e limpeza do WC do Espaço Sénior em Aveiras de Cima, cujo montante é de 1.112€; 
- coluna (7) - 800€ por localidade sede da freguesia e 400€ pelas restantes localidades. 
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--- a Administração Pública deve pautar-se por critérios de eficiência e economicidade, que não se 
compadecem com a dispersão das competências delegadas por vários documentos, antes justificando a 
aglutinação num único instrumento jurídico; os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração 
do contrato interadministrativo e respetivas adendas, atualmente em vigor, justificam ser atualizados por 
força do período entretanto decorrido e da variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no 
decorrer dos próximos anos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- no âmbito das competências atribuídas nos artigos 16º e 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, e após autorização dos órgãos deliberativos competentes, nomeadamente, Assembleia 
Municipal de Azambuja e Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila 
Nova de São Pedro e Maçussa, a Câmara Municipal de Azambuja e a Junta da União de Freguesias de 
Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa mantêm a sua pretensão de contratualizar a 
delegação das competências anteriormente estabelecida;  ---------------------------------------------------------------  
--- a Câmara Municipal pode submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, propostas de 
celebração de contratos interadministrativos de delegação de competências, nos termos previstos nas 
alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 
--- incumbe à Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, autorizar a celebração de contratos interadministrativos de delegação de 
competências entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------------  
-- Proponho: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos do disposto no artigo 23º, na alínea k) do nº 1 do artigo 25º, nas alíneas l) e m) do nº 1 do 
artigo 33º e nos artigos 116º e seguintes todos do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro:-------------  
--- 1. Aprovar a minuta ora anexa, que faz parte integrante da presente proposta, do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Azambuja e a União de 
Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa; -----------------------------------------  
--- 2. Solicitar à Assembleia Municipal autorização para a sua celebração, bem como para a afetação dos 
recursos financeiros necessários para o encargo plurianual previsto. --------------------------------------------------  
--- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -----------------------------------------  
--- Considerando que para uma atuação autárquica conjunta, em que estejam presentes o respeito pela 
autonomia, a cooperação, a solidariedade e corresponsabilidade, se torna vital que os diferentes órgãos 
autárquicos se esforcem por rentabilizar os meios disponíveis no sentido de melhor responderem aos 
problemas existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que a descentralização da atividade autárquica visa aumentar a eficácia e eficiência da 
resposta aos problemas e necessidades que devem ser ultrapassados todos os dias no território 
correspondente a cada freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que da conjugação do disposto no nº 2 do artigo 117º com o artigo 131º, ambos do Anexo 
I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os municípios, para a prossecução das suas atribuições em todos 
os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais, podem delegar competências nos 
órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que por força do preceituado na alínea l) do 1 do artigo 33º do Anexo I da mesma Lei, 
cabe às câmaras municipais discutir e preparar com as juntas de freguesia/união de freguesias os 
contratos interadministrativos de delegação de competências. ---------------------------------------------------------  
--- Considerando, ainda, que de acordo com informação emitida pelo Município de Azambuja, nos termos 
e para os efeitos do disposto no nº 3 do artigo 115º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e 
conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a 
manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal, a organização de eventos 
gastronómicos locais (tasquinhas), a instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades 
da freguesia, fica melhor acautelada se delegada nas freguesias, em virtude do Município de Azambuja 
não dispor de recursos humanos, técnicos e equipamentos necessários para esse fim.  --------------------------  
--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja, enquanto órgão do Município de Azambuja, NIPC 506821480, 
com sede na Praça do Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, e com o endereço eletrónico geral@cm-
azambuja.pt, representada pelo seu Presidente, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências 
previstas nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2 do artigo 35º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, como Primeira Outorgante, e a Junta da União de Freguesias de Manique do Intendente, 
Vila Nova de São Pedro e Maçussa, enquanto órgão da União de Freguesias de Manique do Intendente, 
Vila Nova de São Pedro e Maçussa, NIPC 510837760, com sede na Praça dos Imperadores, n.º 24, 2065-
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338 Manique do Intendente, e com o endereço eletrónico fmanique-vnspedro-macussa@sapo.pt, 
representada pelo seu Presidente José Avelino Colaço Correia, no uso das competências previstas nas 
alíneas a) e g) do nº 1 do artigo 18 do Anexo I da Lei nº 75/2013, como Segunda Outorgante, ----------------  
--- Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120º conjugado com artigo 131º da mesma Lei, é 
celebrado o presente contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da 
Assembleia da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, em 
………… de 2020 (nos termos da alínea g) do nº 1 do artigo 9º), sob proposta Junta da União de Freguesias 
de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, em …………. de 2020 (nos termos das alíneas 
i) e j) do nº 1 do artigo 16º), bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, em ……. de 
2020 (nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º), sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 
……………. de 2020 (nos termos das alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º, todos do Anexo I da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro) que se regerá pelas seguintes cláusulas: -------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo tem por objeto a delegação de competências da Câmara 
Municipal de Azambuja na Junta da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São 
Pedro e Maçussa, em matéria de:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, pertencentes ao 
domínio territorial da Freguesia – Anexo A; -----------------------------------------------------------------------------------  
--- b) manutenção e conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e 
outros materiais) – Anexo A; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal – Anexo B; -----------------  
--- d) organização do evento gastronómico local; ----------------------------------------------------------------------------  
--- e) instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades da freguesia – Anexo C ---------  
--- Cláusula 2ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Forma do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo de delegação de competências é celebrado por escrito, 
composto pelo respetivo clausulado e pelos anexos que dele fazem parte integrante.  ---------------------------  
--- Cláusula 3ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições e cláusulas por que se rege o contrato ----------------------------------------------------------------------  
--- 1. Na execução do presente contrato interadministrativo de delegação de competências observar-se-
ão: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos os anexos que dele fazem integrante;  ----------------  
--- b) A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  -----------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Subsidiariamente observar-se-ão, ainda: --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas 
adaptações;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Prazo do contrato -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O período de vigência do contrato interadministrativo de delegação de competências coincide com a 
duração do mandato da Assembleia Municipal de Azambuja, salvo casos excecionais, devidamente 
fundamentados, e sem prejuízo do disposto na cláusula 24ª. ------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO II – MANUTENÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vias Municipais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se vias municipais para efeitos do objeto do presente contrato interadministrativo todas 
as que constam no cadastro municipal de vias, cuja extensão consta do anexo A. ---------------------------------  
--- Cláusula 6ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas nas alíneas a) e b) da cláusula 1.ª, 
compreendem o trabalho de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais; ----------------------------  
--- b) conservação das estradas e caminhos municipais que compreende, de entre outros trabalhos, a 
reparação corrente de pavimentos rodoviários (aplicação de massas asfálticas e outros materiais). ---------  
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--- CAPÍTULO III – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS QUE INTEGRAM O PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
--- Cláusula 7ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Equipamentos Sociais Municipais ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se equipamentos sociais que integram o património municipal, para efeitos do presente 
contrato interadministrativo, os parques infantis e equipamentos administrativos, desportivos e culturais 
que constam no anexo B. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 8ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de limpeza, conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas na alínea c) da cláusula 1.ª 
relativamente aos equipamentos indicados no anexo B, compreendem o trabalho de manutenção e 
reparação corrente dos equipamentos existentes nos parques infantis e a limpeza, conservação e 
reparação corrente dos restantes equipamentos sociais municipais. ---------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO IV — INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALÍCIA E DECORAÇÃO ----------------------------------------  
--- Cláusula 9ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para efeitos do presente contrato interadministrativo, a instalação da iluminação e decoração 
natalícias delegada abrange as localidades da freguesia identificadas no anexo C. -------------------------------  
--- CAPÍTULO V – RECURSOS FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E HUMANOS ---------------------------------------------  
--- Cláusula 10ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos Financeiros e modo de afetação ----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante apoiará financeiramente a Segunda Outorgante, dotando-a com as verbas 
necessárias ao desempenho das competências delegadas, de acordo com o montante anual, apurado nos 
termos do anexo D. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As transferências financeiras serão efetuadas em duodécimos, a realizar até ao dia 25 de cada mês, 
com exceção da organização do evento gastronómico local e da iluminação e decoração natalícias, cujas 
dotações serão transferidas no mês anterior ao do evento e do Natal, respetivamente, mediante 
solicitação da Segunda Outorgante. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos e Modo de afetação--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os recursos destinados à execução deste contrato interadministrativo de delegação de competências 
são disponibilizados pela Primeira Outorgante à Segunda, nas seguintes condições: 
--- a) Apoio técnico à Segunda Outorgante, estando esta, obrigada a cumprir todas as orientações e 
normas técnicas constantes dos regulamentos e disposições legais, na execução dos trabalhos a que se 
referem as cláusulas 6.ª e 8.ª; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecimento dos meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda 
Outorgante.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Primeira Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Primeira 
Outorgante obriga-se a:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Prestar apoio técnico à Segunda Outorgante; -------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecer os meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda outorgante;  ---  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato e apoio técnico;  
--- d) Aprovar os relatórios trimestrais e anuais de acompanhamento referente à execução das 
competências delegadas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Proceder mensalmente à transferência dos recursos financeiros identificados na cláusula 10.ª.  -------    
--- Cláusula 13ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Segunda 
Outorgante fica obrigada a:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Exercer uma correta e equilibrada execução dos trabalhos enumerados constantes nas cláusulas 6ª 
a 9ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Entregar à Primeira Outorgante os relatórios a que se referem as alíneas a) e b) do nº 1 da cláusula 
15ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato 
interadministrativo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Cumprir todas as orientações e normas técnicas, legais e regulamentares aplicáveis.  --------------------  
--- Cláusula 14º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Obrigações adicionais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para uma articulação permanente entre a Primeira Outorgante e a Segunda Outorgante, no âmbito da 
execução deste contrato interadministrativo, podem os representantes indicados por ambas as partes 
reunir mensalmente, ou sempre que necessário, de forma a garantir eficazmente a respetiva concretização 
dos objetivos do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 15ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informação a disponibilizar pela Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------  
--- 1. Serão elaborados pela Segunda Outorgante os seguintes relatórios: -------------------------------------------  
--- a) Relatório semestral de acompanhamento, que deve evidenciar os documentos de despesa referentes 
à aplicação dos recursos financeiros disponibilizados pela Primeira Outorgante;  ----------------------------------  
--- b) Relatório de Avaliação Anual, que deve ser entregue até ao dia 31 de janeiro de cada ano, contendo, 
para além da abordagem financeira, uma apreciação critica da execução do contrato interadministrativo.  
--- 2. A Primeira Outorgante pode, ainda, solicitar outros relatórios ou informações adicionais, sempre que 
necessário.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 16ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação dos relatórios -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os relatórios referidos na alínea a) do nº 1 da cláusula anterior que não sejam apresentados nos 
termos aí mencionados implicam para a Segunda Outorgante, a restituição dos recursos financeiros 
disponibilizados pela Primeira Outorgante ou de parte destes. 
--- 2. Os relatórios a que se refere o nº 1 da cláusula anterior ficam sujeitos a apreciação da Primeira 
Outorgante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da sua receção que, em caso de necessidade, 
poderá solicitar a apresentação de documentação comprovativa. -----------------------------------------------------  
--- Cláusula 17ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ocorrências e emergências -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Segunda Outorgante deve comunicar à Primeira Outorgante, imediatamente, por contacto pessoal e 
por escrito, qualquer anomalia que afete ou possa afetar de forma significativa a normal execução do 
contrato interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 18ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação do cumprimento do objeto do contrato ---------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante pode verificar o cumprimento do objeto do contrato interadministrativo pela 
Segunda Outorgante, mediante a realização de vistorias e inspeções, bem como exigir informações e 
documentos que considere necessários. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As determinações da Primeira Outorgante emitidas no âmbito da verificação do cumprimento desse 
contrato são imediatamente aplicáveis e vinculam a Segunda Outorgante, devendo esta proceder à 
correção das situações em conformidade com aquelas. -------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VI – MODIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E CESSAÇÃO DO CONTRATO -----------------------------------------  
--- Cláusula 19ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Modificação do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente contrato interadministrativo pode ser modificado por acordo entre as partes outorgantes, 
sempre que as circunstâncias em que estas fundamentem a decisão de contratar a delegação de 
competências objeto do presente contrato tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível. ----------  
----2. A modificação do contrato interadministrativo obedece a forma escrita. -------------------------------------  
--- Cláusula 20ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Suspensão do contrato-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A execução do objeto do presente contrato interadministrativo pode ser, total ou parcialmente, 
suspensa com os seguintes fundamentos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente, em virtude de mora de 
um dos Outorgantes na disponibilização de meios ou bens necessários à sua execução; -------------------------  
--- b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas.--------------------------------------  
--- 2. Quando a suspensão seja fundamentada nos termos da alínea b) do número anterior, os Outorgantes 
devem demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do nº 3 do artigo 115º do 
Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 21ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Resolução pelas Partes Outorgantes  ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato, as partes outorgantes podem 
resolver o presente contrato interadministrativo quando se verifique: ------------------------------------------------  
--- a) Incumprimento definitivo por facto imputável a um dos outorgantes; -----------------------------------------  
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--- 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 nº 3 do artigo 
115º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 23ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Revogação---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. As partes podem, por mútuo acordo, revogar o presente contrato interadministrativo de delegação 
de competências.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A revogação obedece a forma escrita. -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 24ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caducidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O contrato interadministrativo caduca nos termos gerais, designadamente, pelo decurso do respetivo 
período de vigência, de acordo com o disposto na cláusula 4ª, extinguindo-se as relações contratuais 
existentes entre as partes, salvo o disposto no número seguinte. -------------------------------------------------------  
--- 2. O contrato interadministrativo considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal, 
sem prejuízo dos outorgantes poderem promover a denúncia do mesmo, no prazo de seis meses após a 
instalação deste órgão municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A mudança dos titulares dos órgãos contraentes não determina a caducidade do presente contrato 
interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 25ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Comunicações e notificações ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 
as partes do contrato, estas deverão ser dirigidas, através de correio eletrónico, com aviso de receção e 
leitura para o respetivo endereço eletrónico identificado neste contrato interadministrativo. -----------------  
--- 2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato interadministrativo deverá 
ser comunicada à outra parte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 26.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Autos de receção  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A delegação da competência prevista na alínea c) da cláusula 1.ª formaliza-se através da celebração 
de auto de receção, sempre que o equipamento em causa revista a natureza de parque infantil. -------------  
--- 2. Até à celebração do auto de receção referido no número anterior, a manutenção do equipamento 
continua a ser assegurada pelo Primeiro Outorgante. ----------------------------------------------------------------------  
--- 3. É dispensada a celebração de auto de receção relativamente aos parques já rececionados no âmbito 
da vigência de contratos interadministrativos anteriores. -----------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 27ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Foro competente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste contrato 
--- interadministrativo de delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo de 
Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. --------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 28º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021.  ------------------------  
--- Cláusula 29ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Este contrato interadministrativo é publicitado no sítio da internet do Município de Azambuja.  ----------  
--- Cláusula 30ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Norma Revogatória ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- São revogados o contrato interadministrativo, celebrado entre a Primeira e Segunda Outorgante em 9 
de outubro de 2018, e respetivas adendas, celebradas em 2 de janeiro de 2020.-----------------------------------  
 
 
 
 
 
ANEXO A – CAMINHOS VICINAIS E REDE VIÁRIA MUNICIPAL (ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS) 

Freguesia Caminhos Vicinais Rede Viária Municipal 
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Metros 
(m) % Estradas 

(km) 
Caminhos 

(km) 
Estradas e 
Caminhos 

(km) 
% 

Alcoentre 87 687 15,1% 19,62 29,49 49,11 16,4% 
Aveiras de Baixo 44 390 7,6% 13,87 11,51 25,38 8,5% 
Aveiras de Cima 74 900 12,9% 39,93 23,74 63,67 21,3% 
Azambuja 201 012 34,5% 43,96 15,61 59,57 19,9% 
Vale do Paraíso 22 004 3,8% 3,92 9,60 13,52 4,5% 
Vila Nova da Rainha 24 566 4,2% 3,62 0,48 4,10 1,4% 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de 
São Pedro e Maçussa 127 306 21,9% 50,40 33,85 84,25 28,1% 

Total 581 865 100% 175,32 124,28 299,60 100,0% 
 
ANEXO B – PARQUES INFANTIS E OUTROS EQUIPAMENTOS SOCIAIS MUNICIPAIS 
 

Freguesia 
Parques Infantis Outros Equipamentos Sociais Municipais 

 
Designação N.º de Equipamentos Designação Área (m2)  

União das Freguesias de 
Manique do Intendente, 
Vila Nova de São Pedro 
e Maçussa 

Parque infantil ATL de Manique 1 Casa da 
Câmara 1 135,81 

 
Parque infantil EBI de Manique 1  
Parque infantil Arrifana 3  
Parque infantil Largo de Manique 6 Espaço do 

Cidadão 58,30 
 

Parque infantil EB Casais de Além 2  
Parque infantil EB Vila Nova de São Pedro 2  

Total   81   5 785,62  
 
ANEXO C – ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALÍCIAS – LOCALIDADES  
 

Freguesia Localidade Valor (€) 

União das Freguesias de Manique do 
Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa 

Manique do Intendente 800,00 
Arrifana 400,00 
Casais do Além 400,00 
Maçussa 400,00 
Vila Nova de São Pedro 400,00 

 
ANEXO D – MONTANTES A TRANSFERIR 

Freguesia Valor  
Anual Duodécimo 

Valor a 
transferir no 
mês anterior 

ao evento 

Valor a 
transferir no 
mês anterior 

ao Natal 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Alcoentre 38 289,34 2 740,78 3 000,00 2 400,00 
Aveiras de Baixo 37 118,32 2 709,86 3 000,00 1 600,00 
Aveiras de Cima 41 654,14 3 054,51 3 000,00 2 000,00 
Azambuja 60 235,04 4 702,92 3 000,00 800,00 
Vale do Paraíso 35 793,78 2 666,15 3 000,00 800,00 
Vila Nova da Rainha 17 046,56 1 103,88 3 000,00 800,00 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa 67 076,76 5 139,73 3 000,00 2 400,00 

Total 297 213,94 22 117,83 21 000,00 10 800,00 
 

Freguesia Valores anuais por competência (*) Valor Anual 
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--- Uma vez posta a votação a Proposta 117/P/2020 foi aprovada por unanimidade.  ----------------------------  
--- 3.6 - Proposta 118/P/2020 – Vale do Paraíso -------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:  ----------------------------------------------  
--- “Considerando:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- nos termos dos artigos 116.º e seguintes do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelece-se o regime jurídico da delegação de competências dos 
órgãos dos municípios nos órgãos das freguesias, em obediência aos princípios da promoção da coesão 
territorial, da melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e da racionalização dos recursos 
disponíveis, determinando-se, ainda, que aquelas sejam formalizadas mediante a celebração de contratos 
interadministrativos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nessa senda, em 09/10/2018, o Município de Azambuja e a Freguesia de Vale do Paraíso celebraram 
um contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da Assembleia de 
Freguesia de Vale do Paraíso, de 24/09/2018, sob proposta da Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, de 
25/08/2018, bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 27/09/2018, sob 
proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 23/08/2018; ----------------------------------------------------------  
--- ao abrigo do referido contrato interadministrativo, foram delegadas, na Junta de Freguesia, a limpeza 
e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e conservação dos 
caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a manutenção de 
alguns dos equipamentos sociais que integram o património municipal e a organização do evento 
gastronómico local; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- em 02/01/2020, foi celebrada uma adenda ao contrato interadministrativo (instalação de iluminação 
e decoração natalícias na sede da freguesia), após autorização da Assembleia de Freguesia de Vale do 
Paraíso, de 27/12/2019, sob proposta da Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, de 05/12/2019, bem como 
da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 28/11/2019, sob proposta da Câmara Municipal 
de Azambuja, de 05/11/2019; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Administração Pública deve pautar-se por critérios de eficiência e economicidade, que não se 
compadecem com a dispersão das competências delegadas por vários documentos, antes justificando a 
aglutinação num único instrumento jurídico; ---------------------------------------------------------------------------------  

Limpeza e 
corte de 

vegetação 
(cláusula 1ª, 

al. a))  

Manutenção e 
conservação 

dos caminhos e 
estradas 

municipais 
(cláusula 1ª, al. 

b))  

Manutenção 
de parques 

infantis 
(cláusula 1ª, al. 

c))  

Manutenção de 
outros 

equipamentos 
sociais 

(cláusula 1ª, al. 
c))  

Organização de 
evento 

gastronómico 
local 

(tasquinhas) 
(cláusula 1ª, al. 

d))  

Instalação de 
iluminação 
natalícia e 
decoração 

(cláusula 1ª, 
al. e))  

Aquisição de 
produtos 

fitossanitários 
(cláusula 1ª, 

al. f))  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Alcoentre 7 014,96 18 218,06 7 656,32 0,00 3 000,00 2 400,00 0,00 38 289,34 
Aveiras de Baixo 3 551,20 9 424,42 5 468,80 11 073,90 3 000,00 1 600,00 3 000,00 37 118,32 
Aveiras de Cima 5 992,00 23 635,25 4 375,04 2 651,85 3 000,00 2 000,00 0,00 41 654,14 
Azambuja 16 080,96 22 113,98 13 672,00 4 568,10 3 000,00 800,00 0,00 60 235,04 
Vale do Paraíso 1 760,32 5 009,04 1 640,64 20 583,78 3 000,00 800,00 3 000,00 35 793,78 
Vila Nova da Rainha 1 965,28 5 000,00 3 281,28 0,00 3 000,00 800,00 3 000,00 17 046,56 
União das 
Freguesias de 
Manique do 
Intendente, Vila 
Nova de São Pedro 
e Maçussa 

10 184,48 31 278,67 8 203,20 12 010,41 3 000,00 2 400,00 0,00 67 076,76 

Total 46 549,20 114 679,42 44 297,28 50 888,03 21 000,00 10 800,00 9 000,00 297 213,94 
Notas: 

    
(*) Apurados de acordo com os critérios seguintes: 
- coluna (2) - 0,08€ por metro dos caminhos vicinais localizados em cada freguesia;          
- coluna (3) - 371,04€ por km da rede viária municipal (estradas e caminhos municipais) localizados em cada freguesia, com o limite mínimo de 5.000€ por freguesia; 
- coluna (4) - 546,88€ por equipamento existente nos parques infantis localizados em cada freguesia; 
- coluna (5) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos do art.º 39.º do CIMI) 
de cada equipamento indicado no Anexo B, com exceção: do pavilhão desportivo de Vale do Paraíso, cuja % corresponde a 1,835%; dos minicampos de jogos, cuja valor  
corresponde a 3,61€ por m2; e limpeza do WC do Espaço Sénior em Aveiras de Cima, cujo montante é de 1.112€; 
- coluna (7) - 800€ por localidade sede da freguesia e 400€ pelas restantes localidades. 
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--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração do contrato interadministrativo e 
respetivas adendas, atualmente em vigor, justificam ser atualizados por força do período entretanto 
decorrido e da variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; ------  
--- no âmbito das competências atribuídas nos artigos 16º e 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, e após autorização dos órgãos deliberativos competentes, nomeadamente, Assembleia 
Municipal de Azambuja e Assembleia de Freguesia de Vale do Paraíso, a Câmara Municipal de Azambuja 
e a Junta de Freguesia de Vale do Paraíso mantêm a sua pretensão de contratualizar a delegação das 
competências;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Câmara Municipal pode submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, propostas de 
celebração de contratos interadministrativos de delegação de competências, nos termos previstos nas 
alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------  
--- incumbe à Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, autorizar a celebração de contratos interadministrativos de delegação de 
competências entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos do disposto no artigo 23º, na alínea k) do nº 1 do artigo 25º, nas alíneas l) e m) do nº 1 do 
artigo 33º e nos artigos 116º e seguintes todos do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro:-------------  
--- 1. Aprovar a minuta ora anexa, que faz parte integrante da presente proposta, do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Azambuja e a Freguesia de Vale 
do Paraíso; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Solicitar à Assembleia Municipal autorização para a sua celebração, bem como para a afetação dos 
recursos financeiros necessários para o encargo plurianual previsto. --------------------------------------------------  
--- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -----------------------------------------  
--- Considerando que para uma atuação autárquica conjunta, em que estejam presentes o respeito pela 
autonomia, a cooperação, a solidariedade e corresponsabilidade, se torna vital que os diferentes órgãos 
autárquicos se esforcem por rentabilizar os meios disponíveis no sentido de melhor responderem aos 
problemas existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que a descentralização da atividade autárquica visa aumentar a eficácia e eficiência da 
resposta aos problemas e necessidades que devem ser ultrapassados todos os dias no território 
correspondente a cada freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que da conjugação do disposto no nº 2 do artigo 117º com o artigo 131º, ambos do Anexo 
I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os municípios, para a prossecução das suas atribuições em todos 
os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais, podem delegar competências nos 
órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que por força do preceituado na alínea l) do 1 do artigo 33º do Anexo I da mesma Lei, 
cabe às câmaras municipais discutir e preparar com as juntas de freguesia/união de freguesias os 
contratos interadministrativos de delegação de competências. ---------------------------------------------------------  
--- Considerando, ainda, que de acordo com informação emitida pelo Município de Azambuja, nos termos 
e para os efeitos do disposto no nº 3 do artigo 115º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e 
conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a 
manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal, a organização de eventos 
gastronómicos locais (tasquinhas), a instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades 
da freguesia, fica melhor acautelada se delegada nas freguesias, em virtude do Município de Azambuja 
não dispor de recursos humanos, técnicos e equipamentos necessários para esse fim.  --------------------------  
--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja, enquanto órgão do Município de Azambuja, NIPC 506821480, 
com sede na Praça do Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, e com o endereço eletrónico geral@cm-
azambuja.pt, representada pelo seu Presidente, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências 
previstas nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2 do artigo 35º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, como Primeira Outorgante, e a Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, enquanto órgão 
da Freguesia de Vale do Paraíso, NIPC 506912221, com sede em Rua 18 de Dezembro, 2050-407 Vale do 
Paraíso, e com o endereço eletrónico geral@jfparaiso.pt, representada pelo seu Presidente Armando Jorge 
Adrião Calixto, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do nº 1 do artigo 18 do Anexo I da 
Lei nº 75/2013, como Segunda Outorgante, -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120º conjugado com artigo 131º da mesma Lei, é 
celebrado o presente contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da 



 

Município de Azambuja 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Câmara Municipal de Azambuja 
 

 

 2 dezembro                                                                                                                                                                                                          92 
 

Assembleia de Freguesia de Vale do Paraíso, em ………… de 2020 (nos termos da alínea g) do nº 1 do artigo 
9º), sob proposta Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, em …………. de 2020 (nos termos das alíneas i) e 
j) do nº 1 do artigo 16º), bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, em ……. de 
2020 (nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º), sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 
……………. de 2020 (nos termos das alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º, todos do Anexo I da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro) que se regerá pelas seguintes cláusulas: -------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo tem por objeto a delegação de competências da Câmara 
Municipal de Azambuja na Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, em matéria de:  -------------------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, pertencentes ao 
domínio territorial da Freguesia – Anexo A; -----------------------------------------------------------------------------------  
--- b) manutenção e conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e 
outros materiais) – Anexo A; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal – Anexo B; -----------------  
--- d) organização do evento gastronómico local; ----------------------------------------------------------------------------  
--- e) instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades da freguesia – Anexo C; --------  
--- f) Aquisição de produtos fitossanitários. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 2ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Forma do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo de delegação de competências é celebrado por escrito, 
composto pelo respetivo clausulado e pelos anexos que dele fazem parte integrante.  ---------------------------  
--- Cláusula 3ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições e cláusulas por que se rege o contrato ----------------------------------------------------------------------  
---1.Na execução do presente contrato interadministrativo de delegação de competências observar-se-ão: 
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos os anexos que dele fazem integrante;  ----------------  
--- b) A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  -----------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Subsidiariamente observar-se-ão, ainda: --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas 
adaptações;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Prazo do contrato -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O período de vigência do contrato interadministrativo de delegação de competências coincide com a 
duração do mandato da Assembleia Municipal de Azambuja, salvo casos excecionais, devidamente 
fundamentados, e sem prejuízo do disposto na cláusula 24ª. ------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO II – MANUTENÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vias Municipais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se vias municipais para efeitos do objeto do presente contrato interadministrativo todas 
as que constam no cadastro municipal de vias, cuja extensão consta do anexo A. ---------------------------------  
--- Cláusula 6ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas nas alíneas a) e b) da cláusula 1.ª, 
compreendem o trabalho de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais; ----------------------------  
--- b) conservação das estradas e caminhos municipais que compreende, de entre outros trabalhos, a 
reparação corrente de pavimentos rodoviários (aplicação de massas asfálticas e outros materiais). ---------  
--- CAPÍTULO III – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS QUE INTEGRAM O PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
--- Cláusula 7ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Equipamentos Sociais Municipais ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se equipamentos sociais que integram o património municipal, para efeitos do presente 
contrato interadministrativo, os parques infantis e equipamentos administrativos, desportivos e culturais 
que constam no anexo B. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 8ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Atividades de limpeza, conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas na alínea c) da cláusula 1.ª 
relativamente aos equipamentos indicados no anexo B, compreendem o trabalho de manutenção e 
reparação corrente dos equipamentos existentes nos parques infantis e a limpeza, conservação e 
reparação corrente dos restantes equipamentos sociais municipais. ---------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO IV — INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALÍCIA E DECORAÇÃO ----------------------------------------  
--- Cláusula 9ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para efeitos do presente contrato interadministrativo, a instalação da iluminação e decoração 
natalícias delegada abrange as localidades da freguesia identificadas no anexo C. -------------------------------  
--- CAPÍTULO V – RECURSOS FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E HUMANOS ---------------------------------------------  
--- Cláusula 10ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos Financeiros e modo de afetação ----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante apoiará financeiramente a Segunda Outorgante, dotando-a com as verbas 
necessárias ao desempenho das competências delegadas, de acordo com o montante anual, apurado nos 
termos do anexo D. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As transferências financeiras serão efetuadas em duodécimos, a realizar até ao dia 25 de cada mês, 
com exceção da organização do evento gastronómico local e da iluminação e decoração natalícias, cujas 
dotações serão transferidas no mês anterior ao do evento e do Natal, respetivamente, mediante 
solicitação da Segunda Outorgante. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos e Modo de afetação--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os recursos destinados à execução deste contrato interadministrativo de delegação de competências 
são disponibilizados pela Primeira Outorgante à Segunda, nas seguintes condições: -----------------------------  
--- a) Apoio técnico à Segunda Outorgante, estando esta, obrigada a cumprir todas as orientações e 
normas técnicas constantes dos regulamentos e disposições legais, na execução dos trabalhos a que se 
referem as cláusulas 6.ª e 8.ª; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecimento dos meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda 
Outorgante.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Primeira Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Primeira 
Outorgante obriga-se a:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Prestar apoio técnico à Segunda Outorgante; -------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecer os meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda outorgante;  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato e apoio técnico;  
--- d) Aprovar os relatórios trimestrais e anuais de acompanhamento referente à execução das 
competências delegadas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Proceder mensalmente à transferência dos recursos financeiros identificados na cláusula 10.ª.    -----  
--- Cláusula 13ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Segunda 
Outorgante fica obrigada a:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Exercer uma correta e equilibrada execução dos trabalhos enumerados constantes nas cláusulas 6ª 
a 9ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Entregar à Primeira Outorgante os relatórios a que se referem as alíneas a) e b) do nº1 da cláusula 
15ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato 
interadministrativo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Cumprir todas as orientações e normas técnicas, legais e regulamentares aplicáveis.  --------------------  
--- Cláusula 14º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações adicionais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para uma articulação permanente entre a Primeira Outorgante e a Segunda Outorgante, no âmbito da 
execução deste contrato interadministrativo, podem os representantes indicados por ambas as partes 
reunir mensalmente, ou sempre que necessário, de forma a garantir eficazmente a respetiva concretização 
dos objetivos do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 15ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informação a disponibilizar pela Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------  
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--- 1. Serão elaborados pela Segunda Outorgante os seguintes relatórios: -------------------------------------------  
--- a) Relatório semestral de acompanhamento, que deve evidenciar os documentos de despesa referentes 
à aplicação dos recursos financeiros disponibilizados pela Primeira Outorgante;  ----------------------------------  
--- b) Relatório de Avaliação Anual, que deve ser entregue até ao dia 31 de janeiro de cada ano, contendo, 
para além da abordagem financeira, uma apreciação critica da execução do contrato interadministrativo.  
--- 2. A Primeira Outorgante pode, ainda, solicitar outros relatórios ou informações adicionais, sempre que 
necessário.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 16ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação dos relatórios -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os relatórios referidos na alínea a) do nº 1 da cláusula anterior que não sejam apresentados nos 
termos aí mencionados implicam para a Segunda Outorgante, a restituição dos recursos financeiros 
disponibilizados pela Primeira Outorgante ou de parte destes. ----------------------------------------------------------  
--- 2. Os relatórios a que se refere o nº 1 da cláusula anterior ficam sujeitos a apreciação da Primeira 
Outorgante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da sua receção que, em caso de necessidade, 
poderá solicitar a apresentação de documentação comprovativa. -----------------------------------------------------  
--- Cláusula 17ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ocorrências e emergências -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Segunda Outorgante deve comunicar à Primeira Outorgante, imediatamente, por contacto pessoal e 
por escrito, qualquer anomalia que afete ou possa afetar de forma significativa a normal execução do 
contrato interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 18ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação do cumprimento do objeto do contrato ---------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante pode verificar o cumprimento do objeto do contrato interadministrativo pela 
Segunda Outorgante, mediante a realização de vistorias e inspeções, bem como exigir informações e 
documentos que considere necessários. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As determinações da Primeira Outorgante emitidas no âmbito da verificação do cumprimento desse 
contrato são imediatamente aplicáveis e vinculam a Segunda Outorgante, devendo esta proceder à 
correção das situações em conformidade com aquelas. -------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VI – MODIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E CESSAÇÃO DO CONTRATO -----------------------------------------  
--- Cláusula 19ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Modificação do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente contrato interadministrativo pode ser modificado por acordo entre as partes outorgantes, 
sempre que as circunstâncias em que estas fundamentem a decisão de contratar a delegação de 
competências objeto do presente contrato tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível. ----------  
--- 2. A modificação do contrato interadministrativo obedece a forma escrita. -------------------------------------  
--- Cláusula 20ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Suspensão do contrato-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A execução do objeto do presente contrato interadministrativo pode ser, total ou parcialmente, 
suspensa com os seguintes fundamentos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente, em virtude de mora de 
um dos Outorgantes na disponibilização de meios ou bens necessários à sua execução; -------------------------  
--- b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas.--------------------------------------  
--- 2. Quando a suspensão seja fundamentada nos termos da alínea b) do número anterior, os Outorgantes 
devem demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do nº 3 do artigo 115º do 
Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 21ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Resolução pelas Partes Outorgantes  ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato, as partes outorgantes podem 
resolver o presente contrato interadministrativo 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 nº 3 do artigo 
115º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 23ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Revogação---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

Município de Azambuja 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Câmara Municipal de Azambuja 
 

 

 2 dezembro                                                                                                                                                                                                          95 
 

--- 1. As partes podem, por mútuo acordo, revogar o presente contrato interadministrativo de delegação 
de competências.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A revogação obedece a forma escrita. -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 24ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caducidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O contrato interadministrativo caduca nos termos gerais, designadamente, pelo decurso do respetivo 
período de vigência, de acordo com o disposto na cláusula 4ª, extinguindo-se as relações contratuais 
existentes entre as partes, salvo o disposto no número seguinte. -------------------------------------------------------  
--- 2. O contrato interadministrativo considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal, 
sem prejuízo dos outorgantes poderem promover a denúncia do mesmo, no prazo de seis meses após a 
instalação deste órgão municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A mudança dos titulares dos órgãos contraentes não determina a caducidade do presente contrato 
interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 25ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Comunicações e notificações ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 
as partes do contrato, estas deverão ser dirigidas, através de correio eletrónico, com aviso de receção e 
leitura para o respetivo endereço eletrónico identificado neste contrato interadministrativo. -----------------  
--- 2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato interadministrativo deverá 
ser comunicada à outra parte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 26.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Autos de receção  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A delegação da competência prevista na alínea c) da cláusula 1.ª formaliza-se através da celebração 
de auto de receção, sempre que o equipamento em causa revista a natureza de parque infantil. -------------  
--- 2. Até à celebração do auto de receção referido no número anterior, a manutenção do equipamento 
continua a ser assegurada pelo Primeiro Outorgante. ----------------------------------------------------------------------  
--- 3. É dispensada a celebração de auto de receção relativamente aos parques já rececionados no âmbito 
da vigência de contratos interadministrativos anteriores. -----------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 27ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Foro competente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste contrato 
interadministrativo de delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo de Círculo 
de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 28º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021.  ------------------------  
--- Cláusula 29ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Este contrato interadministrativo é publicitado no sítio da internet do Município de Azambuja.  ----------  
--- Cláusula 30ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Norma Revogatória ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- São revogados o contrato interadministrativo, celebrado entre a Primeira e Segunda Outorgante em 9 
de outubro de 2018, e respetivas adendas, celebradas em 2 de janeiro de 2020.  ----------------------------------  
ANEXO A – CAMINHOS VICINAIS E REDE VIÁRIA MUNICIPAL (ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS) 
 

Freguesia 
Caminhos Vicinais Rede Viária Municipal 

Metros (m) % Estradas (km) Caminhos 
(km) 

Estradas e 
Caminhos 

(km) 
% 

Alcoentre 87 687 15,1% 19,62 29,49 49,11 16,4% 
Aveiras de Baixo 44 390 7,6% 13,87 11,51 25,38 8,5% 
Aveiras de Cima 74 900 12,9% 39,93 23,74 63,67 21,3% 
Azambuja 201 012 34,5% 43,96 15,61 59,57 19,9% 
Vale do Paraíso 22 004 3,8% 3,92 9,60 13,52 4,5% 
Vila Nova da Rainha 24 566 4,2% 3,62 0,48 4,10 1,4% 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São 
Pedro e Maçussa 127 306 21,9% 50,40 33,85 84,25 28,1% 

Total 581 865 100% 175,32 124,28 299,60 100,0% 
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ANEXO B – PARQUES INFANTIS E OUTROS EQUIPAMENTOS SOCIAIS MUNICIPAIS 
 

Freguesia 
Parques Infantis Outros Equipamentos Sociais Municipais 

 
Designação N.º de Equipamentos Designação Área (m2)  

Vale do Paraíso Parque Infantil dos Barreiros 3 Casa Colombo 270,00  

Pavilhão Desportivo 1 615,00  
 
 
ANEXO C – ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALÍCIAS – LOCALIDADES  
 

Freguesia Localidade Valor (€) 
Vale do Paraíso Vale do Paraíso 800,00 

 
 
ANEXO D – MONTANTES A TRANSFERIR 
 

Freguesia Valor  
Anual Duodécimo 

Valor a transferir no 
mês anterior ao 

evento 

Valor a 
transferir no 
mês anterior 

ao Natal 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Alcoentre 38 289,34 2 740,78 3 000,00 2 400,00 

Aveiras de Baixo 37 118,32 2 709,86 3 000,00 1 600,00 

Aveiras de Cima 41 654,14 3 054,51 3 000,00 2 000,00 

Azambuja 60 235,04 4 702,92 3 000,00 800,00 

Vale do Paraíso 35 793,78 2 666,15 3 000,00 800,00 

Vila Nova da Rainha 17 046,56 1 103,88 3 000,00 800,00 

União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa 67 076,76 5 139,73 3 000,00 2 400,00 

Total 297 213,94 22 117,83 21 000,00 10 800,00 
 
 

Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Limpeza e 
corte de 

vegetação 
(cláusula 1ª, 

al. a))  

Manutenção e 
conservação 

dos caminhos e 
estradas 

municipais 
(cláusula 1ª, al. 

b))  

Manutenção 
de parques 

infantis 
(cláusula 1ª, al. 

c))  

Manutenção de 
outros 

equipamentos 
sociais 

(cláusula 1ª, al. 
c))  

Organização de 
evento 

gastronómico 
local 

(tasquinhas) 
(cláusula 1ª, al. 

d))  

Instalação de 
iluminação 
natalícia e 
decoração 

(cláusula 1ª, 
al. e))  

Aquisição de 
produtos 

fitossanitários 
(cláusula 1ª, 

al. f))  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Alcoentre 7 014,96 18 218,06 7 656,32 0,00 3 000,00 2 400,00 0,00 38 289,34 
Aveiras de Baixo 3 551,20 9 424,42 5 468,80 11 073,90 3 000,00 1 600,00 3 000,00 37 118,32 
Aveiras de Cima 5 992,00 23 635,25 4 375,04 2 651,85 3 000,00 2 000,00 0,00 41 654,14 
Azambuja 16 080,96 22 113,98 13 672,00 4 568,10 3 000,00 800,00 0,00 60 235,04 
Vale do Paraíso 1 760,32 5 009,04 1 640,64 20 583,78 3 000,00 800,00 3 000,00 35 793,78 
Vila Nova da Rainha 1 965,28 5 000,00 3 281,28 0,00 3 000,00 800,00 3 000,00 17 046,56 
União das 
Freguesias de 
Manique do 
Intendente, Vila 
Nova de São Pedro 
e Maçussa 

10 184,48 31 278,67 8 203,20 12 010,41 3 000,00 2 400,00 0,00 67 076,76 

Total 46 549,20 114 679,42 44 297,28 50 888,03 21 000,00 10 800,00 9 000,00 297 213,94 
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--- Uma vez posta a votação a Proposta 118/P/2020 foi aprovada por unanimidade. ---------------------------- 
---3.7 - Proposta 119/P/2020 – Vila Nova da Rainha --- ------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
--- “Considerando:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos dos artigos 116.º e seguintes do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou 
o Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelece-se o regime jurídico da delegação de competências 
dos órgãos dos municípios nos órgãos das freguesias, em obediência aos princípios da promoção da coesão 
territorial, da melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e da racionalização dos recursos 
disponíveis, determinando-se, ainda, que aquelas sejam formalizadas mediante a celebração de contratos 
interadministrativos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nessa senda, em 09/10/2018, o Município de Azambuja e a Freguesia de Vila Nova da Rainha 
celebraram um contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da 
Assembleia de Freguesia de Vila Nova da Rainha, de 21/09/2018, sob proposta da Junta de Freguesia de 
Vila Nova da Rainha, de 10/09/2018, bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, 
de 27/09/2018, sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 23/08/2018; -------------------------------  
--- ao abrigo do referido contrato interadministrativo, foram delegadas, na Junta de Freguesia, a limpeza 
e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e conservação dos 
caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais) e a manutenção de 
alguns dos equipamentos sociais que integram o património municipal; ---------------------------------------------  
--- em 10/10/2019, foi celebrada uma adenda ao contrato interadministrativo (organização do evento 
gastronómico local), após autorização da Assembleia de Freguesia de Vila Nova da Rainha, de 27/09/2019, 
sob proposta da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, de 09/09/2019, bem como da autorização da 
Assembleia Municipal de Azambuja, de 27/06/2019, sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 
18/06/2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- em 02/01/2020, foi, igualmente, celebrada uma adenda ao contrato interadministrativo (instalação de 
iluminação e decorações natalícias na sede da freguesia), após autorização da Assembleia de Freguesia 
de Vila Nova da Rainha, de 20/12/2019, sob proposta da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, de 
09/12/2019, bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 28/11/2019, sob 
proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 05/11/2019; ----------------------------------------------------------  
--- a Administração Pública deve pautar-se por critérios de eficiência e economicidade, que não se 
compadecem com a dispersão das competências delegadas por vários documentos, antes justificando a 
aglutinação num único instrumento jurídico; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração do contrato interadministrativo e 
respetivas adendas, atualmente em vigor, justificam ser atualizados por força do período entretanto 
decorrido e da variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; ------  
--- no âmbito das competências atribuídas nos artigos 16º e 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, e após autorização dos órgãos deliberativos competentes, nomeadamente, Assembleia 
Municipal de Azambuja e Assembleia de Freguesia de Vila Nova da Rainha, a Câmara Municipal de 
Azambuja e a Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha mantêm a sua pretensão de contratualizar a 
delegação das competências;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Câmara Municipal pode submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, propostas de 
celebração de contratos interadministrativos de delegação de competências, nos termos previstos nas 
alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------  
--- incumbe à Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, autorizar a celebração de contratos interadministrativos de delegação de 
competências entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos do disposto no artigo 23º, na alínea k) do nº 1 do artigo 25º, nas alíneas l) e m) do nº 1 do 
artigo 33º e nos artigos 116º e seguintes todos do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro:-------------  

Notas: 

(*) Apurados de acordo com os critérios seguintes: 
- coluna (2) - 0,08€ por metro dos caminhos vicinais localizados em cada freguesia;          
- coluna (3) - 371,04€ por km da rede viária municipal (estradas e caminhos municipais) localizados em cada freguesia, com o limite mínimo de 5.000€ por freguesia; 
- coluna (4) - 546,88€ por equipamento existente nos parques infantis localizados em cada freguesia; 
- coluna (5) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos do art.º 39.º do CIMI) 
de cada equipamento indicado no Anexo B, com exceção: do pavilhão desportivo de Vale do Paraíso, cuja % corresponde a 1,835%; dos minicampos de jogos, cuja valor corresponde a 3,61€ 
por m2; e limpeza do WC do Espaço Sénior em Aveiras de Cima, cujo montante é de 1.112€; 
- coluna (7) - 800€ por localidade sede da freguesia e 400€ pelas restantes localidades. 
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--- 1. Aprovar a minuta ora anexa, que faz parte integrante da presente proposta, do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Azambuja e a Freguesia de Vila 
Nova da Rainha; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Solicitar à Assembleia Municipal autorização para a sua celebração, bem como para a afetação dos 
recursos financeiros necessários para o encargo plurianual previsto. --------------------------------------------------  
--- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -----------------------------------------  
--- Considerando que para uma atuação autárquica conjunta, em que estejam presentes o respeito pela 
autonomia, a cooperação, a solidariedade e corresponsabilidade, se torna vital que os diferentes órgãos 
autárquicos se esforcem por rentabilizar os meios disponíveis no sentido de melhor responderem aos 
problemas existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que a descentralização da atividade autárquica visa aumentar a eficácia e eficiência da 
resposta aos problemas e necessidades que devem ser ultrapassados todos os dias no território 
correspondente a cada freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que da conjugação do disposto no nº 2 do artigo 117º com o artigo 131º, ambos do Anexo 
I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os municípios, para a prossecução das suas atribuições em todos 
os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais, podem delegar competências nos 
órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que por força do preceituado na alínea l) do 1 do artigo 33º do Anexo I da mesma Lei, 
cabe às câmaras municipais discutir e preparar com as juntas de freguesia/união de freguesias os 
contratos interadministrativos de delegação de competências. ---------------------------------------------------------  
--- Considerando, ainda, que de acordo com informação emitida pelo Município de Azambuja, nos termos 
e para os efeitos do disposto no nº 3 do artigo 115º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e 
conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a 
manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal, a organização de eventos 
gastronómicos locais (tasquinhas), a instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades 
da freguesia, fica melhor acautelada se delegada nas freguesias, em virtude do Município de Azambuja 
não dispor de recursos humanos, técnicos e equipamentos necessários para esse fim.  --------------------------  
--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja, enquanto órgão do Município de Azambuja, NIPC 506821480, 
com sede na Praça do Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, e com o endereço eletrónico geral@cm-
azambuja.pt, representada pelo seu Presidente, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências 
previstas nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2 do artigo 35º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, como Primeira Outorgante, e a Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, enquanto 
órgão da Freguesia de Vila Nova da Rainha, NIPC 506912167, com sede na Rua Manuel Joaquim Alves 
Dinis, n.º 41, 2050-510 Vila Nova da Rainha, e com o endereço eletrónico geral@freguesia-vnrainha.pt, 
representada pelo seu Presidente Mário Jorge Soares Parruca, no uso das competências previstas nas 
alíneas a) e g) do nº 1 do artigo 18 do Anexo I da Lei nº 75/2013, como Segunda Outorgante, ----------------  
--- Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120º conjugado com artigo 131º da mesma Lei, é 
celebrado o presente contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da 
Assembleia de Freguesia de Vila Nova da Rainha, em ………… de 2020 (nos termos da alínea g) do nº 1 do 
artigo 9º), sob proposta Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, em …………. de 2020 (nos termos das 
alíneas i) e j) do nº 1 do artigo 16º), bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, em 
……. de 2020 (nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º), sob proposta da Câmara Municipal de 
Azambuja, de ……………. de 2020 (nos termos das alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º, todos do Anexo I da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro) que se regerá pelas seguintes cláusulas: ---------------------------------------  
--- CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo tem por objeto a delegação de competências da Câmara 
Municipal de Azambuja na Junta de Freguesia de  Vila Nova da Rainha, em matéria de:  -----------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, pertencentes ao 
domínio territorial da Freguesia – Anexo A; -----------------------------------------------------------------------------------  
--- b) manutenção e conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e 
outros materiais) – Anexo A; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal – Anexo B; -----------------  
--- d) organização do evento gastronómico local; ----------------------------------------------------------------------------  
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--- e) instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades da freguesia – Anexo C; --------  
--- f) Aquisição de produtos fitossanitários. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 2ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Forma do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo de delegação de competências é celebrado por escrito, 
composto pelo respetivo clausulado e pelos anexos que dele fazem parte integrante.  ---------------------------  
--- Cláusula 3ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições e cláusulas por que se rege o contrato ----------------------------------------------------------------------  
---1. Na execução do presente contrato interadministrativo de delegação de competências observar-se-
ão: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos os anexos que dele fazem integrante;  ----------------  
--- b) A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  -----------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Subsidiariamente observar-se-ão, ainda: --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas 
adaptações;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Prazo do contrato -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O período de vigência do contrato interadministrativo de delegação de competências coincide com a 
duração do mandato da Assembleia Municipal de Azambuja, salvo casos excecionais, devidamente 
fundamentados, e sem prejuízo do disposto na cláusula 24ª. ------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO II – MANUTENÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vias Municipais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se vias municipais para efeitos do objeto do presente contrato interadministrativo todas 
as que constam no cadastro municipal de vias, cuja extensão consta do anexo A. ---------------------------------  
--- Cláusula 6ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas nas alíneas a) e b) da cláusula 1.ª, 
compreendem o trabalho de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais; ----------------------------  
--- b) conservação das estradas e caminhos municipais que compreende, de entre outros trabalhos, a 
reparação corrente de pavimentos rodoviários (aplicação de massas asfálticas e outros materiais). ---------  
--- CAPÍTULO III – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS QUE INTEGRAM O PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
--- Cláusula 7ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Equipamentos Sociais Municipais ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se equipamentos sociais que integram o património municipal, para efeitos do presente 
contrato interadministrativo, os parques infantis e equipamentos administrativos, desportivos e culturais 
que constam no anexo B. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 8ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de limpeza, conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas na alínea c) da cláusula 1.ª 
relativamente aos equipamentos indicados no anexo B, compreendem o trabalho de manutenção e 
reparação corrente dos equipamentos existentes nos parques infantis e a limpeza, conservação e 
reparação corrente dos restantes equipamentos sociais municipais. ---------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO IV — INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALÍCIA E DECORAÇÃO ----------------------------------------  
--- Cláusula 9ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para efeitos do presente contrato interadministrativo, a instalação da iluminação e decoração 
natalícias delegada abrange as localidades da freguesia identificadas no anexo C. -------------------------------  
--- CAPÍTULO V – RECURSOS FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E HUMANOS ---------------------------------------------  
--- Cláusula 10ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos Financeiros e modo de afetação ----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante apoiará financeiramente a Segunda Outorgante, dotando-a com as verbas 
necessárias ao desempenho das competências delegadas, de acordo com o montante anual, apurado nos 
termos do anexo D. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- 2. As transferências financeiras serão efetuadas em duodécimos, a realizar até ao dia 25 de cada mês, 
com exceção da organização do evento gastronómico local e da iluminação e decoração natalícias, cujas 
dotações serão transferidas no mês anterior ao do evento e do Natal, respetivamente, mediante 
solicitação da Segunda Outorgante. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos e Modo de afetação--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os recursos destinados à execução deste contrato interadministrativo de delegação de competências 
são disponibilizados pela  Primeira Outorgante à Segunda, nas seguintes condições: -----------------------------  
--- a) Apoio técnico à Segunda Outorgante, estando esta, obrigada a cumprir todas as orientações e 
normas técnicas constantes dos regulamentos e disposições legais, na execução dos trabalhos a que se 
referem as cláusulas 6.ª e 8.ª; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecimento dos meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda 
Outorgante.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Primeira Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Primeira 
Outorgante obriga-se a:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Prestar apoio técnico à Segunda Outorgante; -------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecer os meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda outorgante;  ---  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato e apoio técnico;  
----d) Aprovar os relatórios trimestrais e anuais de acompanhamento referente à execução das 
competências delegadas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Proceder mensalmente à transferência dos recursos financeiros identificados na cláusula 10.ª.  -------    
--- Cláusula 13ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Segunda 
Outorgante fica obrigada a:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Exercer uma correta e equilibrada execução dos trabalhos enumerados constantes nas cláusulas 6ª 
a 9ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Entregar à Primeira Outorgante os relatórios a que se referem as alíneas a) e b) do nº 1 da cláusula 
15ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato 
interadministrativo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Cumprir todas as orientações e normas técnicas, legais e regulamentares aplicáveis.  --------------------  
--- Cláusula 14º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações adicionais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para uma articulação permanente entre a Primeira Outorgante e a Segunda Outorgante, no âmbito da 
execução deste contrato interadministrativo, podem os representantes indicados por ambas as partes 
reunir mensalmente, ou sempre que necessário, de forma a garantir eficazmente a respetiva concretização 
dos objetivos do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 15ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informação a disponibilizar pela Segunda Outorgante ---------------------------------------------------------------------  
--- 1. Serão elaborados pela Segunda Outorgante os seguintes relatórios: -------------------------------------------  
--- a) Relatório semestral de acompanhamento, que deve evidenciar os documentos de despesa referentes 
à aplicação dos recursos financeiros disponibilizados pela Primeira Outorgante;  ----------------------------------  
--- b) Relatório de Avaliação Anual, que deve ser entregue até ao dia 31 de janeiro de cada ano, contendo, 
para além da abordagem financeira, uma apreciação critica da execução do contrato interadministrativo.  
--- 2. A Primeira Outorgante pode, ainda, solicitar outros relatórios ou informações adicionais, sempre que 
necessário.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 16ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação dos relatórios -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os relatórios referidos na alínea a) do nº 1 da cláusula anterior que não sejam apresentados nos 
termos aí mencionados implicam para a Segunda Outorgante, a restituição dos recursos financeiros 
disponibilizados pela Primeira Outorgante ou de parte destes. ----------------------------------------------------------  
--- 2. Os relatórios a que se refere o nº 1 da cláusula anterior ficam sujeitos a apreciação da Primeira 
Outorgante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da sua receção que, em caso de necessidade, 
poderá solicitar a apresentação de documentação comprovativa. -----------------------------------------------------  
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--- Cláusula 17ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ocorrências e emergências -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Segunda Outorgante deve comunicar à Primeira Outorgante, imediatamente, por contacto pessoal e 
por escrito, qualquer anomalia que afete ou possa afetar de forma significativa a normal execução do 
contrato interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 18ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação do cumprimento do objeto do contrato ---------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante pode verificar o cumprimento do objeto do contrato interadministrativo pela 
Segunda Outorgante, mediante a realização de vistorias e inspeções, bem como exigir informações e 
documentos que considere necessários. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As determinações da Primeira Outorgante emitidas no âmbito da verificação do cumprimento desse 
contrato são imediatamente aplicáveis e vinculam a Segunda Outorgante, devendo esta proceder à 
correção das situações em conformidade com aquelas. -------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VI – MODIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E CESSAÇÃO DO CONTRATO -----------------------------------------  
--- Cláusula 19ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Modificação do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente contrato interadministrativo pode ser modificado por acordo entre as partes outorgantes, 
sempre que as circunstâncias em que estas fundamentem a decisão de contratar a delegação de 
competências objeto do presente contrato tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível. ----------  
--- 2. A modificação do contrato interadministrativo obedece a forma escrita. -------------------------------------  
--- Cláusula 20ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Suspensão do contrato-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A execução do objeto do presente contrato interadministrativo pode ser, total ou parcialmente, 
suspensa com os seguintes fundamentos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente, em virtude de mora de 
um dos Outorgantes na disponibilização de meios ou bens necessários à sua execução; -------------------------  
--- b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas.--------------------------------------  
--- 2. Quando a suspensão seja fundamentada nos termos da alínea b) do número anterior, os Outorgantes 
devem demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do nº 3 do artigo 115º do 
Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 21ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Resolução pelas Partes Outorgantes  ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato, as partes outorgantes podem 
resolver o presente contrato interadministrativo 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 nº 3 do artigo 
115º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 23ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Revogação---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. As partes podem, por mútuo acordo, revogar o presente contrato interadministrativo de delegação 
de competências.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A revogação obedece a forma escrita. -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 24ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caducidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O contrato interadministrativo caduca nos termos gerais, designadamente, pelo decurso do respetivo 
período de vigência, de acordo com o disposto na cláusula 4ª, extinguindo-se as relações contratuais 
existentes entre as partes, salvo o disposto no número seguinte. -------------------------------------------------------  
--- 2. O contrato interadministrativo considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal, 
sem prejuízo dos outorgantes poderem promover a denúncia do mesmo, no prazo de seis meses após a 
instalação deste órgão municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A mudança dos titulares dos órgãos contraentes não determina a caducidade do presente contrato 
interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 25ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Comunicações e notificações ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- 1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 
as partes do contrato, estas deverão ser dirigidas, através de correio eletrónico, com aviso de receção e 
leitura para o respetivo endereço eletrónico identificado neste contrato interadministrativo. -----------------  
--- 2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato interadministrativo deverá 
ser comunicada à outra parte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 26.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Autos de receção  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A delegação da competência prevista na alínea c) da cláusula 1.ª formaliza-se através da celebração 
de auto de receção, sempre que o equipamento em causa revista a natureza de parque infantil. -------------  
--- 2. Até à celebração do auto de receção referido no número anterior, a manutenção do equipamento 
continua a ser assegurada pelo Primeiro Outorgante. ----------------------------------------------------------------------  
--- 3. É dispensada a celebração de auto de receção relativamente aos parques já rececionados no âmbito 
da vigência de contratos interadministrativos anteriores. -----------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 27ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Foro competente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste contrato 
interadministrativo de delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo de Círculo 
de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 28º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021.  ------------------------  
--- Cláusula 29ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Este contrato interadministrativo é publicitado no sítio da internet do Município de Azambuja.  ----------  
--- Cláusula 30ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Norma Revogatória ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- São revogados o contrato interadministrativo, celebrado entre a Primeira e Segunda Outorgante em 9 
de outubro de 2018, e respetivas adendas, celebradas em 10 de outubro de 2019 e 2 de janeiro de 2020. 
 
ANEXO A – CAMINHOS VICINAIS E REDE VIÁRIA MUNICIPAL (ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS) 
 
 

Freguesia 
Caminhos Vicinais Rede Viária Municipal 

Metros 
(m) % Estradas 

(km) 
Caminhos 

(km) 
Estradas e 
Caminhos 

(km) 
% 

Alcoentre 87 687 15,1% 19,62 29,49 49,11 16,4% 
Aveiras de Baixo 44 390 7,6% 13,87 11,51 25,38 8,5% 
Aveiras de Cima 74 900 12,9% 39,93 23,74 63,67 21,3% 
Azambuja 201 012 34,5% 43,96 15,61 59,57 19,9% 
Vale do Paraíso 22 004 3,8% 3,92 9,60 13,52 4,5% 
Vila Nova da Rainha 24 566 4,2% 3,62 0,48 4,10 1,4% 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de 
São Pedro e Maçussa 127 306 21,9% 50,40 33,85 84,25 28,1% 

Total 581 865 100% 175,32 124,28 299,60 100,0% 
 
 
ANEXO B – PARQUES INFANTIS E OUTROS EQUIPAMENTOS SOCIAIS MUNICIPAIS 
 
 

Freguesia 
Parques Infantis Outros Equipamentos Sociais Municipais 

 
Designação N.º de Equipamentos Designação Área (m2)  

Vila Nova da Rainha Parque Infantil de Santa Rita 6 - -  
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ANEXO C – ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALÍCIAS – LOCALIDADES  
 

Freguesia Localidade Valor (€) 
Vila Nova da Rainha Vila Nova da Rainha 800,00 

 
 
ANEXO D – MONTANTES A TRANSFERIR 
 

Freguesia Valor  
Anual Duodécimo 

Valor a 
transferir 

no mês 
anterior ao 

evento 

Valor a 
transferir 

no mês 
anterior ao 

Natal 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Alcoentre 38 289,34 2 740,78 3 000,00 2 400,00 
Aveiras de Baixo 37 118,32 2 709,86 3 000,00 1 600,00 
Aveiras de Cima 41 654,14 3 054,51 3 000,00 2 000,00 
Azambuja 60 235,04 4 702,92 3 000,00 800,00 
Vale do Paraíso 35 793,78 2 666,15 3 000,00 800,00 
Vila Nova da Rainha 17 046,56 1 103,88 3 000,00 800,00 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e 
Maçussa 67 076,76 5 139,73 3 000,00 2 400,00 

Total 297 213,94 22 117,83 21 000,00 10 800,00 
 
 

--- Uma vez posta a votação a Proposta 119/P/2020 foi aprovada por unanimidade.  --------------------------- 

Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Limpeza e 
corte de 

vegetação 
(cláusula 1ª, 

al. a))  

Manutenção e 
conservação 

dos caminhos e 
estradas 

municipais 
(cláusula 1ª, al. 

b))  

Manutenção 
de parques 

infantis 
(cláusula 1ª, al. 

c))  

Manutenção de 
outros 

equipamentos 
sociais 

(cláusula 1ª, al. 
c))  

Organização de 
evento 

gastronómico 
local 

(tasquinhas) 
(cláusula 1ª, al. 

d))  

Instalação de 
iluminação 
natalícia e 
decoração 

(cláusula 1ª, 
al. e))  

Aquisição de 
produtos 

fitossanitários 
(cláusula 1ª, 

al. f))  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Alcoentre 7 014,96 18 218,06 7 656,32 0,00 3 000,00 2 400,00 0,00 38 289,34 
Aveiras de Baixo 3 551,20 9 424,42 5 468,80 11 073,90 3 000,00 1 600,00 3 000,00 37 118,32 
Aveiras de Cima 5 992,00 23 635,25 4 375,04 2 651,85 3 000,00 2 000,00 0,00 41 654,14 
Azambuja 16 080,96 22 113,98 13 672,00 4 568,10 3 000,00 800,00 0,00 60 235,04 
Vale do Paraíso 1 760,32 5 009,04 1 640,64 20 583,78 3 000,00 800,00 3 000,00 35 793,78 
Vila Nova da Rainha 1 965,28 5 000,00 3 281,28 0,00 3 000,00 800,00 3 000,00 17 046,56 
União das 
Freguesias de 
Manique do 
Intendente, Vila 
Nova de São Pedro 
e Maçussa 

10 184,48 31 278,67 8 203,20 12 010,41 3 000,00 2 400,00 0,00 67 076,76 

Total 46 549,20 114 679,42 44 297,28 50 888,03 21 000,00 10 800,00 9 000,00 297 213,94 
Notas:     
(*) Apurados de acordo com os critérios seguintes: 
- coluna (2) - 0,08€ por metro dos caminhos vicinais localizados em cada freguesia;          
- coluna (3) - 371,04€ por km da rede viária municipal (estradas e caminhos municipais) localizados em cada freguesia, com o limite mínimo de 5.000€ por freguesia; 
- coluna (4) - 546,88€ por equipamento existente nos parques infantis localizados em cada freguesia; 
- coluna (5) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos do art.º 39.º do CIMI) 
de cada equipamento indicado no Anexo B, com exceção: do pavilhão desportivo de Vale do Paraíso, cuja % corresponde a 1,835%; dos minicampos de jogos, cuja valor corresponde a 3,61€ 
por m2; e limpeza do WC do Espaço Sénior em Aveiras de Cima, cujo montante é de 1.112€; 
- coluna (7) - 800€ por localidade sede da freguesia e 400€ pelas restantes localidades. 
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--- 4- Proposta 120/P/2020 – E27-2020 Requalificação e Refuncionalização dos Espaços Interiores do 
Edifício da Divisão de Urbanismo e Unidade de Atendimento da Azambuja -------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que se transcreve: ----------------------------------------------------------  
--- “Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Através da Proposta n.º 98/P/2020, aprovada a 17 de novembro de 2020, a Câmara Municipal 
deliberou: i) fixar um prazo de 5 dias, para se pronunciar, por escrito, ao abrigo do direito de audiência 
prévia pela não apresentação dos documentos de habilitação e ii) aprovar a retificação da minuta do 
contrato.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ao abrigo da audiência prévia a adjudicatária: CONSTRUAZA- CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, LIMITADA. 
veio exercer o seu direito de resposta (cfr declaração Anexo I), alegando que na noite de 21/10/2020 para 
22/10/2020 foi alva de um ataque informático, de autoria indeterminada e que só no dia 2 de novembro 
é que consegui ter todo o sistema operacional, situação que impossibilitou a colocação dos documentos 
na plataforma; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- No seguimento da razão evocada, verifica-se que a situação resulta de facto ao qual o adjudicatário é 
alheio e que não poderia controlar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ainda a que apenas tenha sido apresentada uma proposta a concurso e que a caducidade da 
adjudicação e lançamento de novo procedimento não permitirá ao Município contratar em condições mais 
vantajosas do que as atuais, apresenta-se mais de acordo com o Interessa Público a aceitação da respetiva 
justificação, devendo o procedimento seguir os trâmites normais. -----------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Face ao exposto, tendo o procedimento de concurso público, para execução da empreitada “E27-2020 
REQUALIFICAÇÃO E REFUNCIONALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERIORES DO EDIFÍCIO DA DIVISÃO DE 
URBANISMO E UNIDADE DE ATENDIMENTO DA AZAMBUJA” sido previamente autorizado e decorrido de 
acordo com o estabelecido nas disposições legais aplicáveis, que a Câmara Municipal de Azambuja, ao 
abrigo das competências supramencionadas, delibere: --------------------------------------------------------------------  
--- A aceitação da respetiva justificação apresentada. ---------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos do n.º 3 do artigo 86.º do CCP, seja solicitado um prazo de 5 dias, para que a adjudicatária 
apresente os documentos de habilitação.”   -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta 120/P/2020 foi aprovada com cinco votos a favor (PS e CDU) e 
duas abstenções (PSD).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta 120/P/2020 foi aprovada por unanimidade. --------------------------- 
--- 5 - Proposta 121/P /2020 - Adenda ao Protocolo c/ APA – Ratificação ----------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que se transcreve: ----------------------------------------------------------  
--- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA "PROJETO DE LIMPEZA E VALORIZAÇÃO DA VALA REAL JUNTO 
AO PALÁCIO" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P., pessoa coletiva nº 510 306 624, com sede na Rua da 
Murgueira, 9 - Zambujal 2610-124 AMADORA, neste ato representado pelo Vice-presidente do Conselho 
Diretivo, José Carlos Pimenta Machado da Silva, no uso de competência conferida pela Diretivo n.0 
1143/2020, de 13 de outubro da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., publicada no Diário da República, 
2. a série, n.º 215, de 4 de novembro, doravante designada como PRIMEIRA OUTORGANTE OU APA. -------  
--- O Município de Azambuja, pessoa coletiva nº 506 821 480, com sede em Praça do Município n. º 19, 
2050-315 Azambuja, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Luís 
Manuel Abreu de Sousa, no uso da competência própria, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do nº1 
e da alínea f) do nº 2 do artigo 35º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, 
doravante designado como SECUNDO OUTORGANTE ou Município DE Azambuja. --------------------------------  
--- Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Na sequência da celebração do Protocolo de Colaboração, de 24 de julho, entre a APA e o Município 
de Azambuja no âmbito do nº 2.5.4.2 da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) nº 41 / 2020, de 4 de 
junho, publicada no Diário da República, 1. a série, n. 0 110-A, de 6 de junho de 2020, que veio consagrar 
o Programa de Estabilização  Económica e Social, com vista a regular os termos e as condições de natureza 
operacional para a concretização das intervenções de reabilitação de leitos e margens ribeiras com recurso 
a técnicas de engenharia natural; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Foi estabelecido um protocolo de colaboração técnica e financeira entre o Fundo Ambiental e a APA, 
com vista ao financiamento das intervenções de Reabilitação de leitos e margens de linhas de água, com 
recurso a técnicas de engenharia natural, até ao montante de € 4.582.750, nos concelhos aí referidos, o 
qual estabeleceu as regras do financiamento; --------------------------------------------------------------------------------  
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--- c) Nos termos da Portaria de Extensão de Encargos nº 532/2020 de 28 de agosto de 2020, foi autorizado 
o Fundo Ambiental e a APA, l. P., a efetuar a repartição de encargos relativos às intervenções de 
reabilitação de leitos e margens de ribeiras, com vista ao financiamento das intervenções de reabilitação 
de leitos e margens de ribeiras até ao montante de €4.582.750; --------------------------------------------------------  
--- d)Nos termos do despacho do Exmo. Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática de 18 de novembro 
de 2020, foi autorizada a realização da despesa, no âmbito da celebração dos protocolos de colaboração 
técnica e financeira para concretização dos projetos "Reabilitação de leitos e margens de ribeiras", a 
realizar pelos municípios, ao abrigo do Programa de Estabilização Económica e Social, aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 41 /2020, de 6 de junho. -------------------------------------------------------  
--- e)A despesa tem enquadramento na classificação económica D.04.05.01.B3.02 "Transferências 
correntes   Administração Local", do orçamento da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., sob o cabimento 
nº CJ42001471 e compromisso inicial nº CJ52001399. ---------------------------------------------------------------------  
--- E celebrado a presente Adenda ao Protocolo celebrado em 24 de julho de 2020, nos termos da sua 
Cláusula Nona, o qual se rege nos termos das cláusulas seguintes: -----------------------------------------------------  
--- CLÁUSULA 1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- São alteradas as Cláusulas Segunda; Terceira; Quinta e Sexta do Protocolo, que passam a ter a seguinte 
redação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CLÁUSULA SEGUNDA  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA APA ---------------------------------------------------------------------------------------------  
---(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-- a) (…)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
---b) (…)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---c) (…)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Apoiar e acompanhar a fiscalização da obra; --------------------------------------------------------------------------  
--- e) Dar a sua concordância à receção provisória da obra; --------------------------------------------------------------  
--- f) Conferir e validar todos os encargos apresentados no âmbito do presente Protocolo; ---------------------  
--- g) ------------------------------------------------------------------- Prestar e disponibilizar informação, documentos e 
orientações necessários à execução do presente Protocolo;  -------------------------------------------------------------  
--- h) ---- Assegurar o financiamento necessário à execução do presente Protocolo, nos termos da Cláusula 
Quinta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Constituem direitos da APA: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --- a) A APA pode a todo o tempo e pela forma que considerar conveniente: ---------------------------------------  
--- Verificar a execução técnica, operacional e financeira do Protocolo; -----------------------------------------------  
--- II. Solicitar vistorias conjuntas de forma a acompanhar [validar a execução dos trabalhos executados 
em cumprimento do projeto apresentado e de acordo com a documentação entregue pelo município; III. 
Exigir a devolução das verbas não utilizadas. ---------------------------------------------------------------------------------  
--- CLÁUSULA TERCEIRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) (…)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) (…)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) (…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---  d) Zelar pela execução do presente Protocolo; ---------------------------------------------------------------------------  
--- e)Afetar à execução do presente Protocolo os meios humanos, materiais e informáticos que sejam 
necessários e adequados, sem prejuízo das limitações legais ou financeiras a que esteja sujeito;  ------------  
--- f) Lançar os procedimentos de contratação nos termos do Código da Contratação Pública, tendo em 
vista a   adjudicação das ações de reabilitação de leitos e margens de ribeiras; ------------------------------------  
--- g) Assegurar a fiscalização dos trabalhos das empreitadas;  
--- h)Remeter à APA os relatórios de progresso relevantes sobre indicadores de realização e de resultados 
das operações, nos termos da Cláusula Sexta; --------------------------------------------------------------------------------  
--- i)Zelar pela boa organização dos processos de gestão documental, informática ou outra, 
comprometendo-se a disponibilizá-los às entidades a quem incumbe a fiscalização, inspeção ou auditoria, 
assegurando a sua manutenção até à cessação do presente Protocolo e nunca por um período inferior a 
10 anos;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- j)Declaração do Presidente da Câmara Municipal em como as verbas transferidas pela APA, para a 
conta IBAN PT50.0045.5070.40228091729.90, serão objeto de utilização exclusiva nos pagamentos da 
aquisição de serviços   relativa ao projeto de execução da intervenção de reabilitação de leitos e margens 
de ribeiras e respetiva empreitada financiadas ao abrigo do presente protocolo;  ---------------------------------  
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--- k)Concretizar material e financeiramente as ações de reabilitação de leitos e margens de ribeiras até 
30 de outubro de 2021 --------------------------------------------- 
---l) Elaborar e enviar à APA, até 15 de novembro de 2021, um Relatório Final, de execução técnica, 
operacional e financeira do presente protocolo, devidamente documentado; --------------------------- -----------
-------- m)Proceder ao reembolso das verbas não utilizadas, no prazo máximo de 15 dias a contar da 
notificação da APA para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- n)Em caso de não execução financeira do montante total no âmbito do presente protocolo, não pode 
este Município beneficiar de outros apoios financiados pelo Fundo, até ao reembolso à APA do montante 
não executado.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CLÁUSULA QUINTA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (…)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- 1. Os encargos resultantes da execução do Protocolo são suportados pela APA até ao montante de €210 
000 (duzentos e dez mil euros), serão transferidos da seguinte forma; ------------------------------------------------  
--- a)A 1. a tranche no montante de €60 000 (sessenta mil euros), 
no prazo de 30 dias após a assinatura do presente Protocolo; -----------------------------------------------------------  
--- b) A 2ª e 3ª tranches, a ocorrer em 2021, relativas ao remanescente da seguinte forma:  -------------------  
---i) A segunda no montante de 135.000€ (cento e trinta e cinco mil euros) com a demonstração 
documental da assinatura do contrato de empreitada; --------------------------------------------------------------------  
--- ii A terceira no montante de 15.000€ (quinze mil euros) com a demonstração documental da receção  
provisória da empreitada, tendo como limite o menor dos valores entre o somatório dos encargos 
decorrentes dos contratos celebrados pelo Município ou do montante máximo estabelecido no presente 
protocolo, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Os valores a cabimentar/comprometer corresponderão aos montantes referidos no ponto 1.  ---------  
--- 3.Os relatórios devem identificar, pelo menos, o projeto, o Município, os encargos previstos e 
executados e respetivas taxas de execução, conforme anexo I ao presente Protocolo. ---------------------------  
--- CLÁUSULA SEXTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---1 (…)  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---a)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---b)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---2 (…)  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---3 O segundo outorgante comunica ao primeiro outorgante, no prazo de 5 dias úteis, após a sua 
concretização: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a. O lançamento do procedimento; ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b. A adjudicação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) O início da obra; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) A conclusão da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4. O Município deve reportar à APA mensalmente o ponto de situação dos procedimentos de 
contratação pública e execução financeira, conforme o mapa no anexo I ao presente Protocolo.  ------------  
--- 5.O Município deve reportar à APA quinzenalmente a contar da data da consignação da empreitada o 
ponto de situação da execução física, conforme o mapa no anexo II ao presente Protocolo. -------------------  
--- 6. Para efeitos dos pontos 3 4 e 5, o Município deve evidenciar: -----------------------------------------------------  
--- a. Comprovativo da abertura dos procedimentos de contratação; --------------------------------------------------  
--- b. Comprovativo da adjudicação; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c. Cópia dos contratos celebrados; -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d. Auto de consignação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e. cópia das faturas e respetivos autos de medição; ---------------------------------------------------------------------  
--- f. Comprovativos de pagamento das despesas; ---------------------------------------------------------------------------  
--- g. Auto de receção provisória da empreitada -----------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Os relatórios devem identificar, pelo menos, o projeto, o Município, os encargos previstos e 
executados e respetivas taxas de execução, conforme anexo I ao presente Protocolo. ---------------------------  
--- CLÁUSULA 2. ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A produção de efeitos reporta-se à data da sua assinatura. ----------------------------------------------------------  
--- A presente Adenda, que vai ser assinada e rubricada pelas partes, é feita em dois exemplares, valendo 
ambos como originais, ficando um exemplar para cada uma das partes. ---------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta 120/P/2020 foi aprovada por unanimidade.  -------------------------  
---7 -Proposta 104/P/2020 - Projeto de Regulamento do HUBSLISBON AZAMBUJA -----------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:  ----------------------------------------------  
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--- “Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- pela Proposta n.º 74/P/2020, a Câmara Municipal aprovou, em reunião de 08 de setembro, submeter 
a consulta pública o PROJETO DE REGULAMENTO DO HUBSLISBONAZAMBUJA, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- no seguimento da aprovação acima mencionada, o projeto de regulamento foi submetido a consulta 
pública para recolha de sugestões, tendo, para o efeito, sido publicado o Aviso n.º 14660/2020, na 2.ª 
série do Diário da República, n.º 188, de 25 de setembro e, ainda no sítio institucional do Município de 
Azambuja; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- no prazo concedido para o efeito, que terminou no dia 09 de novembro p.p., não foi rececionado 
qualquer contributo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- é competência da Assembleia Municipal, nos termos do artigo 23.º, conjugado com a alínea g) do n.º 1 
do artigo 25.º      ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 
os regulamentos do Município com eficácia externa; -----------------------------------------------------------------------  
--- nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, compete à Câmara Municipal apresentar propostas à Assembleia 
Municipal sobre matérias da competência desta. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das competências supramencionadas, propor à 
Assembleia Municipal a aprovação do PROJETO DE REGULAMENTO DO HUBSLISBONAZAMBUJA, que se 
anexa.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- PROJETO DE REGULAMENTO DO HUBSLISBONAZAMBUJA ------------------------------------------------------------  
--- Preâmbulo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara Municipal de Azambuja, no âmbito das atribuições previstas na Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro (na versão atual), que aprovou o regime jurídico das autarquias locais, apoia e promove o 
desenvolvimento de atividades de interesse municipal, incluindo as de natureza económica, visando 
fomentar a criação de empresas inovadoras relevantes para o Concelho, bem como dinamizar a economia 
local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Constitui, pois, um importante desiderato do Município de Azambuja fomentar o surgimento de novas 
empresas e de novos empreendedores, dando preferência àqueles que apostem nas áreas dos serviços 
criativos e inovadores, de modo a gerar desenvolvimento económico, social e tecnológico, permitindo 
elevar o nível de empreendedorismo local.  ------------------------------------------------------------------------------------  
--- O HUBSLISBONAZAMBUJA consiste num projeto que visa essencialmente apoiar novas empresas, 
proporcionando condições logísticas favoráveis à sua instalação, com vista à modernização e 
diversificação do tecido empresarial e à criação de emprego estável e qualificado, sendo expectável um 
impacto significativo na área do Município, não só ao nível do desenvolvimento económico, mas também 
da coesão e competitividade regional.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O HUBSLISBONAZAMBUJA afirma-se, pois, como um centro de criação e partilha de tecnologia e 
conhecimento, e tem por missão a dinamização da atividade económica através do apoio à constituição, 
instalação e desenvolvimento de empresas na sua fase embrionária e de arranque e consolidação de micro 
e pequenas empresas, proporcionando-lhes condições físicas para o seu crescimento e reafirmação no 
território.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Capítulo I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Disposições gerais ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Secção I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Do objeto ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 1.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Constituem-se como objetivos do HUBSLISBONAZAMBUJA:  ----------------------------------------------------------  
--- a. Desenvolver a transferência de conhecimento para que as empresas aumentem a sua assinatura 
digital na rede e a sua competitividade e representatividade nos mercados nacional e internacional;  ------  
--- b. Fomentar o empreendedorismo na região;  ----------------------------------------------------------------------------  
--- c. Fixar quadros na região, nomeadamente através da criação do autoemprego;  -----------------------------  
--- d. Incentivar e apoiar a criação de empresas, principalmente de carácter inovador;  --------------------------  
--- e. Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do concelho de Azambuja.  ----------------------------  
--- Artigo 2.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Finalidade ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- O HUBSLISBONAZAMBUJA tem por finalidade apoiar empreendedores e empresas no processo de 
desenvolvimento sustentado de ideias de negócio e contribuir para o desenvolvimento e rejuvenescimento 
do tecido empresarial do Município de Azambuja através do apoio à instalação de novas empresas, dando-
lhes condições técnicas e físicas, bem como o acesso privilegiado a um conjunto de entidades parceiras, 
proporcionando a sua inserção num contexto empresarial.---------------------------------------------------------------  
--- 2. Constitui, de igual modo, finalidade do HUBSLISBONAZAMBUJA a promoção da interação – mediante 
o estabelecimento de parcerias/protocolos - entre o meio empresarial e instituições de ensino, de 
investigação e de desenvolvimento, com vista a usufruir de vantagens, sinergias e complementaridade. - -  
--- Artigo 3.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Âmbito -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O HUBSLISBONAZAMBUJA acolhe empresas e empreendedores que se apresentem com ideias de 
negócio inovadoras e acrescentem valor ao tecido empresarial local, nas seguintes modalidades:  ----------  
--- f. Pré-incubação (até 6 meses), que consiste na fase de concretização da ideia no desenvolvimento de 
um negócio para a criação de empresa;  ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- g.  Incubação (até 12 meses), que consiste na conceção do produto e/ou serviço, para implementação 
no mercado;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- h.   Incubação virtual (até 3 anos), que inclui domiciliação;  ----------------------------------------------------------  
--- i. Desenvolvimento Empresarial (até 2 anos), fase de crescimento da empresa.  -------------------------------  
--- Artigo 4.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Definições ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente Regulamento entende-se por: ------------------------------------------------------------------  
--- j. Entidade gestora: o projeto HUBSLISBONAZAMBUJA é gerido pelo Presidente da Câmara Municipal 
ou em quem ele delegar;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- k. Equipa de Gestão: Gabinete de Apoio à Estratégia e Investimento; ---------------------------------------------  
--- l. Incubadora de Empresas: projeto do Município de Azambuja que visa fomentar a criação ou o 
desenvolvimento de pequenas empresas ou microempresas, apoiando-as nas primeiras etapas da sua 
existência, desde que se constituam ou passem a ter domicílio fiscal na área geográfica do Município de 
Azambuja;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- m. Incubadora Virtual: modalidade aplicável a todas as pessoas singulares ou coletivas que, tendo ou 
não, domicílio fiscal na área do Município de Azambuja, pretendam usufruir dos serviços disponibilizados, 
com exceção do uso e fruição dos espaços;  -----------------------------------------------------------------------------------  
--- n. Desenvolvimento Empresarial: modalidade aplicável a todas as pessoas singulares ou coletivas que, 
tendo ou não domicílio fiscal na área do Município de Azambuja, requeiram a cedência de um espaço que 
os serviços pré-avaliem merecedor de acolhimento temporário, mediante solicitação do interessado. Este 
acolhimento terá período não superior a 180 dias e depende de disponibilidade nas instalações.  ------------  
 -- o. Empreendedorismo: iniciativa que visa criar empresas ou produtos/serviços novos, acrescentando 
valor, identificando oportunidades e transformando-as em negócios;  ------------------------------------------------  
--- p. Empreendedorismo jovem: iniciativas, que abrangendo a definição anterior, são apresentadas por 
pessoas com idades compreendidas entre os 16 e 35 anos de idade;  --------------------------------------------------  
--- q. Startups: empresas jovens e inovadoras em qualquer área ou ramo de atividade, que procuram 
desenvolver um modelo de negócio sustentado;  ----------------------------------------------------------------------------  
--- r. Desenvolvimento sustentado: assenta essencialmente no equilíbrio entre crescimento económico, 
equidade social e proteção do ambiente. --------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 5.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-- Destinatários ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O HUBSLISBONAZAMBUJA tem como destinatários pessoas singulares ou coletivas, com perfil de 
empreendedor, empenhados em encontrar as infraestruturas necessárias para criar e gerir as suas 
startups.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. O HUBSLISBONAZAMBUJA poderá contemplar espaços especialmente destinados a projetos 
resultantes de programas municipais cuja finalidade seja o empreendedorismo jovem, de pessoas com 
deficiência, ou que tenham como alvo o setor social ou outras iniciativas de relevo para o município.  ------  
--- Artigo 6.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Prazo de permanência -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O prazo de permanência no HUBSLISBONAZAMBUJA, com exceção da pré-incubação, é de um ano, 
renovável anualmente, até ao limite de 3 anos.  -----------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A renovação anual fica dependente da apresentação de:  ---------------------------------------------------------  
---n a. Prova de cumprimento das obrigações fiscais e da segurança social;  ----------------------------------------  
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--- b. Informação anual de evolução do projeto empresarial.  ------------------------------------------------------------  
--- Secção II ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Das instalações --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 7.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Localização --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O HUBSLISBONAZAMBUJA situa-se no Largo do Esteiro, n.º 6, 2050-261 Azambuja.  -------------------------  
--- Artigo 8.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Horário de funcionamento do Apoio Administrativo  -----------------------------------------------------------------------  
--- 1. os serviços de apoio administrativo a que se refere o artigo 13.º do presente regulamento são 
prestados pela entidade gestora de segunda a sexta-feira das 9:00 h às 12:30 h e das 14:00 h às 17:30 h.-
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2.  Compete a cada incubado informar a entidade gestora do horário de funcionamento da sua 
atividade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. É disponibilizada uma cópia das chaves de acesso às instalações do HUBSLISBONAZAMBUJA a cada 
um dos incubados, o qual só poderá fazer uma duplicação da mesma, ficando obrigado a informar a 
entidade gestora do(s) nome(s) do colaborador(es) possuidores do duplicado da mesma e garantindo que 
o mesmo não seja objeto de duplicação.  --------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4. O acesso às instalações do HUBSLISBONAZAMBUJA fora do horário definido no número 1 do presente 
artigo, deve ser feito no estrito respeito das normas de segurança e mediante uma correta utilização dos 
sistemas de controlo de acesso e de alarme, nomeadamente não disponibilizando o código de acesso a 
terceiros.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 9.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caracterização dos espaços ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O HUBSLISBONAZAMBUJA dispõe dos seguintes espaços:  ---------------------------------------------------------  
--- a. Espaços Individuais ou de co-work com áreas diferentes; ----------------------------------------------------------  
--- b. Área de receção;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c. Sala de reuniões / sala de formação; -------------------------------------------------------------------------------------  
--- d. Copa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e. Áreas de convívio.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Os espaços elencados nas alíneas b), d) e e) do número anterior constituem espaços de uso e fruição 
comuns.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 10.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atribuição dos espaços ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A atribuição de espaços aos projetos empresariais deverá ter em consideração o número de postos 
de trabalho criados ou a criar e a atividade desenvolvida, sendo a escolha do espaço da inteira 
responsabilidade da entidade gestora, atendendo aos espaços disponíveis no momento.  ----------------------  
--- 2. A cada projeto selecionado não pode ser cedido mais do que um espaço.  ------------------------------------  
--- 3. Para efeitos do previsto no número 2 do artigo 5.º do presente Regulamento, e desde que os projetos 
apresentados se enquadrem no espírito do mesmo, poderão ser cedidos espaços na 
HUBSLISBONAZAMBUJA mediante aprovação da Câmara Municipal de Azambuja. -------------------------------  
--- Artigo 11.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uso e fruição do espaço ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A gestão dos espaços individuais é da inteira responsabilidade dos respetivos empreendedores, bem 
como a sua manutenção e bom estado de utilização.  ----------------------------------------------------------------------  
--- 2. A empresa instalada na HUBSLISBONAZAMBUJA é responsável pela aquisição dos equipamentos, 
materiais e matérias-primas necessárias à execução da sua atividade.  ----------------------------------------------  
--- 3. É expressamente proibida a realização de quaisquer benfeitorias ou alteração nas instalações, 
nomeadamente, a realização de pinturas ou colocação de elementos fixos sem autorização expressa da 
entidade gestora.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 12.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades não autorizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Não é permitido o desenvolvimento da atividade de restauração e bebidas nas instalações do 
HUBSLISBONAZAMBUJA, nem de atividades que impliquem o manuseamento de produtos considerados 
perigosos ou nocivos para a saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Capítulo I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Serviços prestados pela entidade gestora ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Secção I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Serviços disponibilizados --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 13.º/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Serviços  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Incubadora de Empresas disponibiliza os seguintes serviços:  --------------------------------------------------  
--- a. Gerais: o uso e fruição da sala de reuniões/formação, caixa de correio, limpeza do espaço comum e 
sistema de segurança;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b. Administrativos: receção e distribuição do correio, no horário normal de funcionamento do apoio 
administrativo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. No âmbito da Incubadora Virtual são disponibilizados os seguintes serviços:  --------------------------------  
--- a. Gerais: domiciliação fiscal e caixa do correio;  -------------------------------------------------------------------------  
--- b. Administrativos: receção do correio, no horário normal do apoio administrativo.  --------------------------  
3. Os valores devidos por estes serviços encontram-se em anexo ao presente regulamento (Anexo I)  -------  
--- 4. A entidade gestora pode ceder a terceiros a utilização da sala de reuniões/formação, com prévia 
marcação, no horário previsto no número 1 do artigo 8.º do presente regulamento.  ----------------------------  
--- Artigo 14.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Condições de utilização das instalações do HUBSLISBONAZAMBUJA -----------------------------------------------  
--- 1. A utilização das instalações/serviços do HUBSLISBONAZAMBUJA está sujeita ao processo de 
candidatura definido no Capítulo V e da celebração de contrato para o efeito. -------------------------------------  
--- 2. É vedada a realização de quaisquer obras nos espaços sem prévia autorização da entidade gestora.   
--- 3. A utilização das infraestruturas e dos espaços contíguos às instalações do HUBSLISBONAZAMBUJA 
para eventos culturais, desportivos ou outros carece, sempre, de autorização do Senhor Presidente da 
Câmara ou de quem ele delegar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Secção II ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Do Contrato de utilização de espaço e prestação de serviços  --------------------------------------------------------  
--- Artigo 15.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Do Contrato de utilização de espaço e prestação de serviços  --------------------------------------------------------  
--- 1. Nos termos do número 1 do artigo anterior é celebrado um contrato de utilização de espaço e 
prestação de serviços entre a Câmara Municipal de Azambuja e os empreendedores dos projetos 
selecionados, que possibilita o uso e fruição das instalações do HUBSLISBONAZAMBUJA, bem como o 
acesso aos serviços prestados pela entidade gestora, nos termos das condições estabelecidas.  --------------  
--- 2. Do contrato a que se refere o número anterior, para além dos elementos essenciais, devem 
constar:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a. O preço pela utilização do espaço; ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- b. O prazo de incubação;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c. As penalizações em caso de incumprimentos; e  -----------------------------------------------------------------------  
--- d. A remissão expressa para o cumprimento das disposições do presente Regulamento. --------------------  
--- 3. Os candidatos selecionados que tenham sido notificados de que foi aceite a sua candidatura deverão, 
até 10 dias após esta notificação, confirmar o seu interesse na ocupação do espaço, sendo posteriormente 
notificados para a celebração do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 16.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Direitos e obrigações resultantes da celebração do contrato de utilização de espaço e prestação de 
serviços  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os direitos e obrigações resultantes do contrato de utilização de espaço e prestação de serviços 
celebrado nos termos do artigo anterior serão definidos por contrato a celebrar entre as partes nos termos 
do presente Regulamento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. O preço devido pela cedência dos espaços inclui o uso dos espaços comuns, da sala de 
reuniões/formação e o benefício dos serviços gerais e administrativos, nos termos previstos no número 1 
do artigo 13.º do presente Regulamento.  -------------------------------------------------------------------------------------  
--- Capítulo III ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Direitos e deveres das partes ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Secção I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Da entidade gestora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 17.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Deveres da entidade gestora ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A entidade gestora compromete-se a dar integral cumprimento às obrigações e deveres resultantes da 
celebração do contrato de utilização de espaço público e prestação de serviços celebrado.  --------------------  
--- Artigo 18.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Dever de promoção ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--A entidade gestora compromete-se a promover e divulgar pelos meios adequados o 
HUBSLISBONAZAMBUJA, junto da população da área do Município de Azambuja e do setor empresarial 
local e nacional.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 19.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Isenção de responsabilidade ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A entidade gestora não é responsável, em qualquer circunstância, pelo incumprimento das obrigações 
fiscais, laborais, segurança social, comerciais e financeiras, que constituam encargo das empresas 
incubadas, perante o Estado, entidades públicas, fornecedores, colaboradores ou quaisquer terceiros.  ----  
--- Artigo 20.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Direitos de autor -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A entidade gestora compromete-se a não copiar ou reproduzir, total ou parcialmente, as peças dos 
projetos candidatados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 21.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acordo de confidencialidade ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A entidade gestora compromete-se a conservar e a não utilizar as informações que lhe são fornecidas 
pelos empreendedores, no âmbito dos projetos a desenvolver na HUBSLISBONAZAMBUJA, com outros fins 
que não sejam a prossecução dos objetivos da candidatura.  ------------------------------------------------------------  
--- Secção II ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Dos empreendedores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 22.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Benefícios dos empreendedores -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. As empresas incubadas, com domicílio fiscal no Município de Azambuja e volume de negócios que, 
no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 €, gozam de isenção de derrama. ---------------------------------  
--- 2. As empresas incubadas podem usufruir dos serviços prestados pela entidade gestora resultantes da 
celebração do contrato de utilização de espaço e prestação de serviços, nos termos do artigo 13.º do 
presente regulamento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 23.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações gerais dos empreendedores ------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os empreendedores estão obrigados ao cumprimento de todas as disposições deste Regulamento, 
bem como das obrigações resultantes de contrato celebrado com a Câmara Municipal de Azambuja.  -----  
--- 2. Os empreendedores deverão contratar um seguro de responsabilidade civil para a cobertura de 
eventuais danos provocados aos seus colaboradores ou a terceiros, decorrentes do exercício da sua 
atividade ou provocados pelos equipamentos instalados, de que sejam os proprietários.  -----------------------  
--- 3. Os empreendedores disponibilizam-se em participar ativamente nos eventos organizados pelo 
HUBSLISBONAZAMBUJA designadamente, em ações junto de investidores e outras entidades e em ações 
de divulgação do próprio HUBSLISBONAZAMBUJA.  -------------------------------------------------------------------------  
--- 4. Os empreendedores obrigam-se a diligenciar os melhores esforços para o desenvolvimento do projeto 
candidatado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 5. Os empreendedores comprometem-se a fornecer informações para a divulgação e promoção da sua 
atividade e a participar ativamente nas ações de divulgação e promoção organizadas pela 
HUBSLISBONAZAMBUJA.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 6. Os empreendedores devem manter boas relações de convivência cívica e urbanidade, abstendo-se de 
adotar comportamentos que incomodem os restantes utilizadores, mantendo a disciplina dos seus 
colaboradores e dos seus clientes, bem como dar uso diligente e adequado às instalações comuns.  --------  
--- Artigo 24.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Do uso das instalações -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os empreendedores ficam obrigados a:  --------------------------------------------------------------------------------  
--- s. Manter uso diligente e adequado dos espaços cedidos para os fins destinados à sua atividade e das 
instalações comuns;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- t. Garantir que os colaboradores e clientes não exerçam outras atividades que não as previstas no 
celebrado com o Município de Azambuja;  -------------------------------------------------------------------------------------  
--- u. Respeitar as normas de higiene e segurança relevantes para as atividades desenvolvidas nas 
instalações;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- v. Dar um uso eficiente ao consumo energético, da água e dos meios de comunicação colocados à 
disposição pela entidade gestora.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. É proibido fumar nas instalações da HUBSLISBONAZAMBUJA.  ---------------------------------------------------  
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--- 3. Os empreendedores ao utilizarem a zona partilhada ficam responsáveis por mantê-la limpa e 
arrumada.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4. É vedado aos empreendedores qualquer utilização dos espaços diversa da contratada, designadamente 
atendimento ao público em regime de permanência.  ----------------------------------------------------------------------  
--- Capítulo IV ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cessação contratual --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 25.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Resolução contratual -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A relação contratual dos incubados com o Município de Azambuja cessa:  -----------------------------------  
--- a. No termo dos prazos estabelecidos no artigo 6.º do presente Regulamento;  --------------------------------  
--- b.  Em caso de desvio da atividade contratualizada; --------------------------------------------------------------------  
--- c. Em caso de insolvência do sujeito, ou da empresa;  ------------------------------------------------------------------  
--- d. Por iniciativa do empreendedor, nos termos do nº 2;  ---------------------------------------------------------------  
--- e. Quando se verifique a recusa sistemática do empreendedor em participar ativamente nos eventos 
organizados pelo HUBSLISBONAZAMBUJA e o mesmo demonstre pouco interesse no desenvolvimento do 
seu projeto;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f. Caso o empreendedor incorra na situação de incumprimento prevista no artigo 26.º do presente 
Regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Na situação prevista na alínea d) do número anterior, o empreendedor deve comunicar à Entidade 
Gestora, por escrito, a intenção de cessar a relação contratual, com antecedência mínima de 30 dias. -----  
--- Artigo 26.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Situações de incumprimento ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os empreendedores entram em incumprimento quando se verifique:  -----------------------------------------  
--- a. Infração a qualquer cláusula contida no contrato de utilização de espaço e prestação de serviços;  ---  
--- b. O não pagamento do preço devido pela utilização do espaço e prestação de serviço, nos termos 
fixados no contrato.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. O empreendedor que se encontre em situação de incumprimento, deve regularizar a situação, no 
prazo máximo de 15 dias, a contar da notificação da situação de incumprimento, sob pena de resolução 
do contrato.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 27.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Suspensão temporária -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1.   A suspensão temporária da atividade deverá ser comunicada à entidade gestora, com uma 
antecedência mínima de 15 dias, indicando os fundamentos e a duração prevista, a qual nunca poderá ser 
superior de 60 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2.   A suspensão temporária da atividade não isenta o pagamento dos valores devidos resultantes da 
celebração do contrato.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Capítulo V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Processo de candidatura --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 28.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Documentação ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os projetos candidatos devem estar acompanhados dos seguintes documentos:  --------------------------  
--- a. Formulário de candidatura (em anexo);  --------------------------------------------------------------------------------  
--- b. Curriculum vitae do(s) empreendedor(es);  -----------------------------------------------------------------------------  
---- c. Fotocópia da declaração de início de atividade;  ---------------------------------------------------------------------  
d. Certidões comprovativas da situação tributária regularizada perante a Segurança Social e as Finanças.  
--- 2. Tratando-se de empresas formalmente constituídas, deverão ser entregues, igualmente, cópias da 
declaração de início da atividade, da certidão de registo comercial e das certidões comprovativas da 
situação tributária regularizada perante a Segurança Social e as Finanças.  -----------------------------------------  
--- 3. A candidatura deve ser acompanhada de declaração devidamente assinada, da qual deve constar: --  
--- a. O conhecimento e aceitação dos termos do Regulamento HUBSLISBONAZAMBUJA; -----------------------  
--- b. A assunção da total responsabilidade do(s) candidatos(as) pelo projeto apresentado, abrangendo 
qualquer reclamação por direitos de propriedade intelectual, bem como por qualquer sanção legal 
resultante da prática de plágio.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 29.º  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Candidaturas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A candidatura à Incubadora de Empresas efetua-se mediante a submissão do formulário eletrónico, 
cujo modelo consta do Anexo II ao presente Regulamento, no prazo que vier a ser fixado para o efeito.----  
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--- 2.  A entidade gestora assegurará a divulgação das disponibilidades do HUBSLISBONAZAMBUJA para 
acolhimento de novos projetos empresariais, na página eletrónica do Município de Azambuja 
(https://www.cm-azambuja.pt/) e do HUBSLISBONAZAMBUJA (http://hubslisbon-
azambuja.pt/pt/home/), bem como através dos meios de comunicação e divulgação considerados 
adequados para a promoção do projeto HUBSLISBONAZAMBUJA.  -----------------------------------------------------  
--- 3. Recebida a candidatura, a equipa de gestão do Projeto poderá promover uma reunião com o 
empreendedor para esclarecimento de eventuais dúvidas.  ---------------------------------------------------------------  
--- Artigo 30.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Critérios de seleção ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Na apreciação e classificação das candidaturas, serão tidos em conta os seguintes critérios de 
classificação e respetiva ponderação:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Critérios Pré 
incubação Incubação Incubação 

Virtual 
Desenvolv. 
Empresarial 

1. Viabilidade técnica, económica e financeira do 
projeto  20% 25% 30% 30% 
2. Criatividade e Inovação do projeto  30% 30% 30% 20% 
3.Geração de emprego  10% 20% 10% 25% 
4.Contributo para a economia local e respetiva  
integração áreas estratégicas do Concelho  40% 25% 30% 25% 

-- 2. A classificação da candidatura será determinada pela soma ponderada das pontuações obtidas para 
cada um dos critérios referidos no ponto anterior, sendo:  ----------------------------------------------------------------  
--- a. Viabilidade técnica, económica e financeira do projeto: avalia a viabilidade técnica, económica e 
financeira do projeto, valorizando a entrega de estudos comprovativos do mesmo, estudos de mercado e 
de outra informação que valorize o projeto. (a pontuar entre 0 e 100)  -----------------------------------------------  
--- a. Criatividade e Inovação do projeto: avalia a criatividade e inovação da atividade a desenvolver, tendo 
em linha de conta o contexto local/regional. Valoriza a existência de patentes ou outras formas de 
proteção de propriedade intelectual. (a pontuar entre 0 e 100)  ---------------------------------------------------------  
-- b. Geração de emprego: considera o número de postos de trabalho a criar, sendo a pontuação deste 
critério atribuída nos seguintes termos:  ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 posto de trabalho criado: pontuação de 10  -----------------------------------------------------------------------------  
--- 2 postos de trabalho criados: pontuação de 50  --------------------------------------------------------------------------  
--- 3 ou mais postos de trabalho criados: pontuação de 100  -------------------------------------------------------------  
--- c. Contributo para a economia local e respetiva integração áreas estratégicas do Concelho: avalia o 
projeto em termos do seu contributo para a economia local e respetiva integração nas áreas estratégicas 
do Concelho. (a pontuar entre 0 e 100)  ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Serão excluídas as candidaturas que não obtenham a pontuação mínima de 50 pontos.  ----------------  
--- Artigo 31.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Comissão de Avaliação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. As candidaturas apresentadas serão avaliadas por uma Comissão de Avaliação, composta por três 
elementos, dois representantes da Câmara Municipal (um dos quais presidirá) e um representante de 
entidade pública ou privada, nomeados pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------  
--- 2. A Comissão de Avaliação fará a análise, avaliação e emissão de parecer técnico sobre as candidaturas 
apresentadas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 32.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Processo de decisão --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Compete ao Presidente da Câmara Municipal homologar a proposta de decisão, de acordo com o 
Relatório de Avaliação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Após homologação, a mesma será comunicada, no prazo máximo de cinco dias, por correio eletrónico 
ao(s) candidato(s).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Sempre que a decisão seja favorável, a comunicação deverá ser acompanhada de uma minuta do 
contrato a celebrar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 33.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Equipa de gestão ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A gestão do HUBSLISBONAZAMBUJA, bem como o seu acompanhamento e monitorização, é efetuada 
pelo Gabinete de Apoio à Estratégia e Investimento do Município. -----------------------------------------------------  
--- Capítulo V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições Finais -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 34.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Fiscalização -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regulamento compete à Entidade Gestora, 
devendo os incubados facultar o acesso aos espaços, sempre que solicitado. ---------------------------------------  
--- Artigo 35.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Contagem dos prazos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os prazos estabelecidos no presente regulamento contam-se de acordo com as regras previstas no 
Código de Procedimento Administrativo.  --------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 36.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Casos omissos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os casos omissos e as situações geradoras de dúvidas serão resolvidos por Despacho do Presidente da 
Câmara Municipal de Azambuja, do qual deverá sempre ser dado conhecimento à Câmara Municipal. -----  
--- Artigo 37.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da República.” 
 --- Uma vez posta a votação a Proposta 104/P/2020 foi aprovada por unanimidade.  ---------------------------  
--- 8- Proposta 41/V- AJM/2020 – Normas de Participação Concurso “Natal no Comércio Local 2020”  ---  
---- O Sr. Vereador António José Matos apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:  --------------------  
--- “Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o município de Azambuja no âmbito das suas competências e seguindo a estratégia de dinamização do 
comércio local do concelho de Azambuja, pretende levar a cabo, em parceria com a ACISMA – Associação 
de Comércio, Indústria e Serviços do Município de Azambuja, o concurso “Natal no Comércio Local” 2020; 
--- os objetivos do concurso são contribuir e promover a revitalização do comércio local do concelho de 
Azambuja, incentivando a população a fazer compras a nível local; e contribuir para a fidelização do 
público, criando envolvimento com a comunidade local; ------------------------------------------------------------------  
--- nos termos do disposto na alínea m) do n.º 2 do artigo 23º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, os Municípios dispõem de atribuições no domínio da cultura e promoção do desenvolvimento, 
tendo, para a concretização dessas atribuições, sido delegadas nas Câmaras Municipais competências em 
matéria de concessão de apoios à realização de eventos de interesse para o Município, nomeadamente 
atividades de natureza cultural e económica, conforme previsto nas alíneas u) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I ao supra citado diploma legal. -------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho, no uso da competência que me foi delegada pelo Despacho n.º 12-A/P/2017, do Presidente 
da Câmara: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a Câmara Municipal delibere aprovar as Normas de Participação do Concurso “Natal no Comércio 
Local” 2020, que se anexam -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Mercado de Natal – Azambuja 2020 -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- NORMAS DE PARTICIPAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. ORGANIZAÇÃO  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Tendo em conta o Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Azambuja (CMA) e a ACISMA 
– Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Município de Azambuja (ACISMA) para criação do 
Gabinete de Informação e Apoio à Empresa e ao Empreendedor (GAEE), assume a ACISMA a gestão do 
Mercado de Natal, integrado na iniciativa da CMA “Jardim de Natal 2020”.  ---------------------------------------  
--- 2. LOCAL  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Mercado de Natal decorre no Jardim Dr. Joaquim António Ramos, em Azambuja, entre os dias 5 
e 27 de dezembro de 2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a. O Mercado de Natal funciona de segunda a sexta-feira, das 17h00 às 20h00 e aos fins de semana e 
feriado das 10h00 às 20h00 com pausa para almoço e desinfeção das barraquinhas entres as 13h00 e as 
14h30. Caso se mantenham as medidas aplicadas aos concelhos em estado de emergência, horários aos 
fins-de-semana e feriado será das 9h00 às 13h00. --------------------------------------------------------------------------  
--- b. Os expositores comprometem-se a manter os espaços abertos durante todo o período de 
funcionamento.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4. OBJECTIVO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Mercado de Natal tem como objetivo:  ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Promover e divulgar e preservar o artesanato. ---------------------------------------------------------------------------  
--- Promover e divulgar as atividades económicas locais.  -----------------------------------------------------------------  
--- Dinamizar a economia local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sensibilizar a população a fixar-se no concelho e fazer as compras de Natal no comércio local. -----------  
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--- 5. PARTICIPAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Mercado de Natal é exclusivamente para os artesãos e expositores do Concelho. Terão de solicitar 
uma ficha de inscrição pelo e-mail turismo@cm-azambuja.pt, preencher e devolver para o mesmo 
endereço ou entregar em mão no Posto de Turismo de Azambuja. -----------------------------------------------------  
--- 6. SELEÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A seleção dos expositores mencionados será sujeita a um conjunto de critérios podendo ser recusada 
a participação às inscrições que não se ajustem ao conceito e âmbito do certame: ----------------------------  
--- a. A diversidade e características do trabalho realizado;  --------------------------------------------------------------  
--- b. Limite de espaço por atividade/ tipologia do trabalho;  -------------------------------------------------------------  
--- c. Artesãos, expositores do Concelho; ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- d. O espaço disponível;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e. Data de receção das inscrições. --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 7. CUSTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A participação no Mercado de Natal não terá qualquer tipo de custos para os artesãos participantes. 
--- 8. CARACTERÍSTICAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM  -----------------------------------------------------------------  
--- a. Cada espaço, em madeira, tem aproximadamente 2,50m x 2,50m, energia elétrica e um lettering 
com a identificação mencionada no formulário de inscrição.  ------------------------------------------------------------  
--- b. A montagem e a decoração dos espaços são efetuadas no dia 4 de dezembro entre as 10h00 e as 
22h00.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c. A desocupação dos espaços deve efetuar-se até às 21h00 do dia 27 de dezembro.  ------------------------  
--- 9. CONDIÇÕES GERAIS  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---a. Os espaços não podem ser utilizados por mais do que um expositor. Os expositores não podem ceder, 
a título algum, o direito de ocupação das barraquinhas, nem dar outra utilidade diferente da inicialmente 
prevista.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b. Ainda que exista vigilância do espaço 24h por dia, durante todo o período do evento, a organização 
não se responsabiliza por possíveis danos ou prejuízos que possam ser causados por terceiros ou por 
causas naturais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c. É da responsabilidade de cada expositor a autenticidade e a qualidade dos produtos expostos, bem 
como a adequação às normas legais em vigor inerentes ao exercício da atividade.  -------------------------------  
--- d. A limpeza e desinfeção dos espaços é da responsabilidade dos expositores.  ---------------------------------  
--- e. O material de limpeza e desinfeção a utilizar pelos expositores deverá cumprir as diretrizes impostas 
pela Direção Geral de Saúde (DGS) -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f. É da responsabilidade de cada expositor cumprir as ordens impostas pela DGS no âmbito da 
prevenção e combate à Covid-19. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- g. Não é permitido pintar ou perfurar as paredes dos espaços.  -----------------------------------------------------  
--- h. Só é permitida a permanência de uma pessoa, por expositor, por espaço, exceto se forem do mesmo 
agregado familiar até ao limite de duas pessoas. ----------------------------------------------------------------------------  
--- i. Não é permitida a instalação de qualquer outro tipo de equipamento para exposição/venda que não 
seja considerado enquadrável pela organização no evento.  -------------------------------------------------------------  
--- 10. DISPOSIÇÕES FINAIS:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a. Quaisquer informações sobre a iniciativa podem ser solicitadas através do correio turismo@cm-
azambuja.pt ou do número de telemóvel 263400476.  ---------------------------------------------------------------------  
--- b. A organização pode, por orientações da DGS-Direção Geral de Saúde, alterar o horário e/ou duração 
da iniciativa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c. Perante a situação pandémica que vivemos, a concretização do evento depende de fatores externos 
à autarquia, pelo que pode vir a ser cancelado.  -----------------------------------------------------------------------------  
--- d. A participação obriga à aceitação das presentes Normas e demais diretivas emanadas pela 
organização. O seu incumprimento pode implicar o impedimento de participar em edições futuras.  --------  
--- e. As dúvidas ou casos omissos suscitados pela aplicação deste manual de Normas de Participação serão 
analisados e resolvidos por Despacho do Vereador do pelouro da Cultura mediante proposta de decisão 
apresentada pela organização”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta 41/V-AJM /2020 foi aprovada por unanimidade. -----------------------  
--- 9 - Apoios Financeiros Anuais -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 9.1- Proposta 36/V-AJM/2020 - Associação Cultural e Recreativa dos Casais das Boiças -------------------  
---- O Sr. Vereador António José Matos apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:  --------------------  
--- “Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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--- o Município de Azambuja através de políticas de desenvolvimento cultural, social, recreativo, desportivo 
e outros, apoia as entidades que estejam vocacionadas para a promoção do bem-estar e da qualidade de 
vida da população, através da concretização de programas, projetos ou atividades que prossigam o 
interesse municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---o Associativismo no Município de Azambuja tem vindo a assumir um papel estratégico na promoção do 
desenvolvimento social local, dando um contributo inestimável à formação, à promoção da saúde, do 
bem-estar, da qualidade de vida e do desenvolvimento, e à fruição cultural, recreativa e desportiva da 
comunidade, bem como à promoção do espírito de cidadania; ----------------------------------------------------------  
--- é objetivo desta Câmara Municipal apoiar e colaborar com as Instituições que prossigam fins de caráter 
social, ambiental, cultural, recreativo e desportivo no nosso concelho, valorizando o esforço e trabalho dos 
seus dirigentes e associados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- no atual contexto provocado pelo coronavírus SARS -CoV-2, agente causador da doença COVID-19, o 
Município de Azambuja entende adequada como medida de apoio às Coletividades do Município e desde 
que se encontrem reunidos os respetivos pressupostos, a antecipação da data habitual do pagamento dos 
apoios anuais (novembro/dezembro), com vista à manutenção das estruturas de funcionamento, como já 
preconizado no quadro de medidas extraordinárias para apoio às famílias, empresas e instituições, anexo 
à Proposta 22/P/2020, aprovada na reunião de Câmara de 7 de abril p.p.; ------------------------------------------  
--- a atribuição de apoios ou comparticipações financeiras por parte das Autarquias Locais, 
especificamente para a área do desporto, são tituladas por contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo, de acordo com o disposto no artigo 2.º do Decreto Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro; 
--- a atribuição dos apoios à atividade regular das coletividades é efetuada ao abrigo das regras e 
procedimentos previstos no Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Azambuja, 
nomeadamente no artigo 6.º e seguintes do referido regulamento; ---------------------------------------------------  
--- a Associação Cultural e Recreativa dos Casais das Boiças apresentou candidatura para apoio à sua 
atividade regular, que se desenvolve na prática de Dança e Guitarra, não sujeita a contrato-programa e 
de Atletismo e Ginástica / Pilates  (atividades desportivas não federadas), sujeitas a contrato-programa, 
cumprindo os requisitos impostos no Regulamento de Apoio ao Associativismo do Concelho de Azambuja, 
conforme informação do Gabinete de Apoio às Coletividades que se anexa à presente proposta e dela faz 
parte integrante;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
compete à Câmara Municipal deliberar a forma de apoiar atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município; -------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Que a Câmara Municipal, ao abrigo das competências supramencionadas, delibere aprovar a 
atribuição do apoio financeiro anual à Associação Cultural e Recreativa dos Casais das Boiças, no valor 
total de 4.014,19€ (quatro mil e catorze euros e dezanove cêntimos), sujeitos a celebração de contrato-
programa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) A aprovação do contrato-programa de desenvolvimento desportivo nos termos da minuta que se 
anexa, referente às atividades desportivas a desenvolver em 2021 a celebrar com a Associação Cultural e 
Recreativa dos Casais das Boiças. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ------------------------------------------------------  
--- Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Município de Azambuja, pessoa coletiva de direito público n.º 506 821 480, com sede na Praça do 
Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Manuel Abreu de Sousa, adiante designado por Primeiro Outorgante -------------------------------------------------  
--- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Associação Cultural e Recreativa de Casais das Boiças, com sede na Rua da Capela, Casais das Boiças, 
2065-101 Alcoentre, pessoa coletiva n.º 502 332 000, aqui representado pela Presidente da Direção, Carlos 
Jorge Marcelo, adiante designado(a) por Segundo(a) Outorgante; -----------------------------------------------------  
--- Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- I. O Município de Azambuja tem entre as suas atribuições o domínio dos tempos livres e desporto, da 
saúde e da promoção do desenvolvimento, entre outras, consagradas no artigo 23.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual; ------------------------------------------------------------------------------  
--- II.    A Câmara Municipal de Azambuja reconhece que as associações desportivas desempenham uma 
  importante função social, sendo de realçar a sua inestimável contribuição para o desenvolvimento do 
desporto, bem como do lazer e ocupação de tempos livres das populações de todas as classes etárias; ----  
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--- III.A Câmara Municipal de Azambuja, no uso das suas competências previstas nas alíneas o) e u) do ----  
n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013,12 de setembro, na redação atual, promove uma política 
de apoio ao associativismo desportivo, através da atribuição de subsídios ao funcionamento das 
associações e ao fomento da prática desportiva na comunidade; ------------------------------------------------------  
--- IV. A atribuição de apoios ou comparticipações financeiras por parte das autarquias locais na área do 
desporto é titulada por contrato-programa de desenvolvimento desportivo, nos termos dos artigos 6.º, 
7.º,  46.º e 47.º  da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro – Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto – e de 
acordo com o Regime  dos Contratos- Programa de Desenvolvimento Desportivo previsto no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 41/2019, de 29 de março; -------------  
--- V.A Associação tem vindo a desenvolver um trabalho meritório na promoção a atividade desportiva  
no concelho de Azambuja, reconhecido pela Câmara Municipal e merecedor do seu apoio com vista a dar-
lhe seguimento e a apoiar o seu desenvolvimento; --------------------------------------------------------------------------  
---VI. Por deliberação de __/__/2020, da Câmara Municipal de Azambuja, foi aprovada a concessão de 
 um apoio financeiro ao desenvolvimento e manutenção da atividade desportiva não federada de 
Atletismo e Ginástica/Pilates, para o ano de 2021 no valor de 486€ (quatrocentos e oitenta e seis euros).-  
--- É celebrado o presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo estabelece as condições de atribuição, 
pelo Primeiro Outorgante, de apoio financeiro ao Segundo Outorgante para a execução do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo constante de anexo a este contrato, e que dele faz parte integrante. ----------  
--- Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objetivos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A concessão de apoio financeiro ao Segundo Outorgante visa prosseguir os seguintes objetivos: ---------  
--- a) Enquadrar a execução de programas concretos de promoção da atividade física e do desporto como 
consta do Programa de Desenvolvimento Desportivo;----------------------------------------------------------------------  
--- b) Permitir a intervenção e mútua vinculação, quer do Segundo Outorgante, quer do Município de 
Azambuja, na realização do mesmo Programa de Desenvolvimento Desportivo; -----------------------------------  
--- c) Reforçar o sentido de responsabilidade do Município de Azambuja e do Segundo Outorgante 
relativamente ao cumprimento das obrigações por estes livremente assumidas; ----------------------------------  
--- d) Assegurar a plena publicidade e transparência das condições com base nas quais os apoios 
constantes do presente contrato-programa são concedidos. -------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Apoio financeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Pela execução do programa de desenvolvimento desportivo objeto do presente contrato programa, 
o Primeiro Outorgante obriga-se a atribuir ao Segundo Outorgante um apoio financeiro no valor de 486€ 
(quatrocentos e oitenta e seis euros). -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. ----------------------------O pagamento do referido apoio financeiro será efetuado preferencialmente por 
 transferência bancária ou em caso de impedimento, por cheque. ------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações do Segundo Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Segundo Outorgante obriga-se a: -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- a)Executar o programa de desenvolvimento desportivo objeto do presente contrato-programa, 
mantendo em funcionamento as modalidades desportivas constantes do referido programa; 
--- b)Aplicar as verbas transferidas ao abrigo do presente contrato-programa ao funcionamento das 
modalidades desportivas, sendo-lhe vedada a afetação a quaisquer outros fins; ----------------------------------  
--- c)Cumprir a legislação referente à luta contra a dopagem no desporto e ao combate --- à violência, ao 
racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, bem como as determinações das 
entidades competentes nestas áreas; -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d)Manter os comprovativos das despesas realizadas com a execução do presente contrato-programa e 
apresentá-los ao Primeiro Outorgante, quando solicitado para o efeito; ---------------------------------------------  
--- e)Organizar a sua contabilidade por centro de custos, com reconhecimento claro dos custos incorridos 
por contrato-programa e identificação das receitas;------------------------------------------------------------------------  
--- f) Prestar ao Primeiro Outorgante todas as informações necessárias ao acompanhamento da execução 
do programa de desenvolvimento desportivo; --------------------------------------------------------------------------------  
--- g) Elaborar um relatório final sobre a execução do presente contrato-programa. ------------------------------  
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--- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhamento e controlo da execução---------------------------------------------------------------------------------  
--- Compete ao Primeiro Outorgante, enquanto entidade concedente do apoio financeiro, fiscalizar a 
execução do presente contrato-programa, podendo realizar, para o efeito, inspeções, inquéritos e 
sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria por entidade externa, nos termos do disposto 
no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação atual. -----------------------------------  
--- Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Incumprimento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1.O incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, das obrigações previstas no presente contrato-
programa confere ao Primeiro Outorgante o direito de resolução do mesmo. --------------------------------------  
--- 2.O incumprimento do disposto nas alíneas a) a c) da cláusula 4.ª confere ao Primeiro Outorgante o 
direito de reaver todas as quantias pagas. -------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Remuneração dos membros dos corpos sociais ---------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação dada pelo Decreto-
Lei n.º 41/2019, de 29 de março, o Segundo Outorgante assume expressamente que os membros dos 
respetivos corpos sociais não auferem qualquer remuneração pelas funções exercidas. 
--- Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações fiscais e para com a segurança social ------------------------------------------------------------------------  
--- O Segundo Outorgante deu consentimento expresso ao Município, para consultar a respetiva situação 
tributária, bem como a situação contributiva, tendo-se concluído pela regularização de ambas as 
situações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Revisão do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato pode vir a ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. ------------------------  
--- Cláusula 10.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Arbitragem --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os litígios emergentes da execução do presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
serão submetidos à arbitragem, nos termos da Lei. -------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato-programa será, nos termos da lei, objeto da devida publicitação, devendo constar 
na página eletrónica do Município de Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vigência e Entrada em vigor ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1.O presente contrato-programa diz respeito às atividades a desenvolver no ano 2020, contando o 
prazo de execução a partir da sua entrada em vigor e com termo a 31 de dezembro de 2020. -----------------  
--- 2.O presente contrato entra em vigor a partir da data da sua publicitação na página eletrónica do 
Município de Azambuja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 13.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cabimentação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O apoio financeiro a que se refere o presente contrato encontra-se orçamentado, identificado pelo 
número sequencial de compromisso n.º ______, sendo o respetivo encargo satisfeito pela seguinte rubrica 
orçamental: AP 12.01.01.01 RO 01.02/04.07.01.-----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 14.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Gestor do Contrato ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para acompanhamento permanente da execução do presente contrato-programa é nomeado gestor 
de contrato António Manuel Montez Amaral.” -------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta 36/V-AJM/2020 foi aprovada por unanimidade. -----------------------  
--- 9.2 - Proposta 37/V-AJM/2020 - Associação de Desporto e Recreio “O Paraíso” -----------------------------  
---- O Sr. Vereador António José Matos apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:  --------------------  
--- “Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---o Município de Azambuja através de políticas de desenvolvimento cultural, social, recreativo, desportivo 
e outros, apoia as entidades que estejam vocacionadas para a promoção do bem-estar e da qualidade de 
vida da população, através da concretização de programas, projetos ou atividades que prossigam o 
interesse municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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---o Associativismo no Município de Azambuja tem vindo a assumir um papel estratégico na promoção do 
desenvolvimento social local, dando um contributo inestimável à formação, à promoção da saúde, do 
bem-estar, da qualidade de vida e do desenvolvimento, e à fruição cultural, recreativa e desportiva da 
comunidade, bem como à promoção do espírito de cidadania; ----------------------------------------------------------  
--- é objetivo desta Câmara Municipal apoiar e colaborar com as Instituições que prossigam fins de caráter 
social, ambiental, cultural, recreativo e desportivo no nosso concelho, valorizando o esforço e trabalho dos 
seus dirigentes e associados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- no atual contexto provocado pelo coronavírus SARS -CoV-2, agente causador da doença COVID-19, o 
Município de Azambuja entende adequada como medida de apoio às Coletividades do Município e desde 
que se encontrem reunidos os respetivos pressupostos, a antecipação da data habitual do pagamento dos 
apoios anuais (novembro/dezembro), com vista à manutenção das estruturas de funcionamento, como já 
preconizado no quadro de medidas extraordinárias para apoio às famílias, empresas e instituições, anexo 
à Proposta 22/P/2020, aprovada na reunião de Câmara de 7 de abril p.p.; ------------------------------------------  
---a atribuição de apoios ou comparticipações financeiras por parte das Autarquias Locais, 
especificamente para a área do desporto, são tituladas por contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo, de acordo com o disposto no artigo 2.º do Decreto Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro; -----------  
--- a atribuição dos apoios à atividade regular das coletividades é efetuada ao abrigo das regras e 
procedimentos previstos no Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Azambuja, 
nomeadamente no artigo 6.º e seguintes do referido regulamento; ---------------------------------------------------  
---a Associação de Desporto e Recreio “O Paraíso” apresentou candidatura para apoio à sua atividade 
regular, que se desenvolve na prática de Banda Filarmónica, Escola de Música e Teatro, nãos sujeitas a 
contrato-programa e de Ginástica Formação e Ginástica Fitness (atividades desportivas não federadas), 
sujeitas a contrato-programa, cumprindo os requisitos impostos no Regulamento de Apoio ao 
Associativismo do Concelho de Azambuja, conforme informação do Gabinete de Apoio às Coletividades 
que se anexa à presente proposta e dela faz parte integrante;  ---------------------------------------------------------  
--- nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
compete à Câmara Municipal deliberar a forma de apoiar atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município; -------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Que a Câmara Municipal, ao abrigo das competências supramencionadas, delibere aprovar a 
atribuição do apoio financeiro anual à Associação de Desporto e Recreio “O Paraíso”, no valor total de 
4.378,60€ (quatro mil trezentos e setenta e oito euros e sessenta cêntimos), sujeitos a celebração de 
contrato-programa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b)  A aprovação do contrato-programa de desenvolvimento desportivo nos termos da minuta que se 
anexa, referente às atividades desportivas a desenvolver em 2021 a celebrar com a Associação de 
Desporto e Recreio “O Paraíso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ------------------------------------------------------  
--- Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Município de Azambuja, pessoa coletiva de direito público n.º 506 821 480, com sede na Praça do 
Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Manuel Abreu de Sousa, adiante designado por Primeiro Outorgante -------------------------------------------------  
--- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Associação de Desporto e Recreio “O Paraíso”, com sede na Rua dos Barreiros, 6, 2050-408 Vale do 
Paraíso, pessoa coletiva n.º 501 297 952, aqui representado pela Presidente da Direção, Nuno Ricardo 
Patrício Gonçalves, adiante designado(a) por Segundo(a) Outorgante; -----------------------------------------------  
--- Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- I.O Município de Azambuja tem entre as suas atribuições o domínio dos tempos livres e desporto, da 
saúde e da promoção do desenvolvimento, entre outras, consagradas no artigo 23.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual; -------------------------------------------------------------------------  
--- II.A Câmara Municipal de Azambuja reconhece que as associações desportivas desempenham uma 
importante função social, sendo de realçar a sua inestimável contribuição para o desenvolvimento do 
desporto, bem como do lazer e ocupação de tempos livres das populações de todas as classes etárias; ----  
--- III.A Câmara Municipal de Azambuja, no uso das suas competências previstas nas alíneas o) e u) do n.º 
1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013,12 de setembro, na redação atual, promove uma política de 
apoio ao associativismo desportivo, através da atribuição de subsídios ao funcionamento das associações 
e ao fomento da prática desportiva na comunidade; -----------------------------------------------------------------------  
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--- IV.A atribuição de apoios ou comparticipações financeiras por parte das autarquias locais na área do 
desporto é titulada por contrato-programa de desenvolvimento desportivo, nos termos dos artigos 6.º, 
7.º,  46.º e 47.º  da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro – Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto – e de 
acordo com o Regime  dos Contratos- Programa de Desenvolvimento Desportivo previsto no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 41/2019, de 29 de março; -------------  
---, V.A Associação tem vindo a desenvolver um trabalho meritório na promoção a atividade desportiva no 
concelho de Azambuja, reconhecido pela Câmara Municipal e merecedor do seu apoio com vista a dar-lhe 
seguimento e a apoiar o seu desenvolvimento; -------------------------------------------------------------------------------  
--- VI.Por deliberação de __/__/2020, da Câmara Municipal de Azambuja, foi aprovada a concessão de um 
apoio financeiro ao desenvolvimento e manutenção da atividade desportiva não federada de 
Psicomotricidade, Formação e Fitness, para o ano de 2021 no valor de 850,50€ (oitocentos e cinquenta 
euros e cinquenta cêntimos) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
--- É celebrado o presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo estabelece as condições de atribuição, 
pelo Primeiro Outorgante, de apoio financeiro ao Segundo Outorgante para a execução do Programa de -
--- Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objetivos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A concessão de apoio financeiro ao Segundo Outorgante visa prosseguir os seguintes objetivos: ---------  
--- a)Enquadrar a execução de programas concretos de promoção da atividade física e do desporto como 
consta do Programa de Desenvolvimento Desportivo;----------------------------------------------------------------------  
--- b)Permitir a intervenção e mútua vinculação, quer do Segundo Outorgante, quer do Município de 
Azambuja, na realização do mesmo Programa de Desenvolvimento Desportivo; -----------------------------------  
--- c)Reforçar o sentido de responsabilidade do Município de Azambuja e do Segundo Outorgante 
relativamente ao cumprimento das obrigações por estes livremente assumidas; ----------------------------------  
--- d)Assegurar a plena publicidade e transparência das condições com base nas quais os apoios constantes 
do presente contrato-programa são concedidos. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Apoio financeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1.Pela execução do programa de desenvolvimento desportivo objeto do presente contrato programa, o 
Primeiro Outorgante obriga-se a atribuir ao Segundo Outorgante um apoio financeiro no valor de 850,50€ 
(oitocentos e cinquenta euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------  
--- 2.O pagamento do referido apoio financeiro será efetuado preferencialmente por transferência 
bancária ou em caso de impedimento, por cheque. -------------------------------------------------------------------------  
 --- Cláusula 4.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações do Segundo Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Segundo Outorgante obriga-se a: -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- a)Executar o programa de desenvolvimento desportivo objeto do presente contrato-programa, 
mantendo em funcionamento as modalidades desportivas constantes do referido programa; -----------------  
--- b)Aplicar as verbas transferidas ao abrigo do presente contrato-programa ao funcionamento das 
modalidades desportivas, sendo-lhe vedada a afetação a quaisquer outros fins; ----------------------------------  
--- c)Cumprir a legislação referente à luta contra a dopagem no desporto e ao combate à violência, ao 
racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, bem como as determinações das 
entidades competentes nestas áreas; -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d)Manter os comprovativos das despesas realizadas com a execução do presente contrato-programa e 
apresentá-los ao Primeiro Outorgante, quando solicitado para o efeito; ---------------------------------------------  
--- e)Organizar a sua contabilidade por centro de custos, com reconhecimento claro dos custos incorridos 
por contrato-programa e identificação das receitas;------------------------------------------------------------------------  
--- f)Prestar ao Primeiro Outorgante todas as informações necessárias ao acompanhamento da execução 
do programa de desenvolvimento desportivo; ------------------------------------------------------------------------ ----- 
--- g) Elaborar um relatório final sobre a execução do presente contrato-programa. ------------------------------  
--- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhamento e controlo da execução---------------------------------------------------------------------------------  
--- Compete ao Primeiro Outorgante, enquanto entidade concedente do apoio financeiro, fiscalizar a 
execução do presente contrato-programa, podendo realizar, para o efeito, inspeções, inquéritos e 
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sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria por entidade externa, nos termos do disposto 
no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação atual. -----------------------------------  
--- Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Incumprimento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1.O incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, das obrigações previstas no presente contrato-
programa confere ao Primeiro Outorgante o direito de resolução do mesmo. --------------------------------------  
--- 2.O incumprimento do disposto nas alíneas a) a c) da cláusula 4.ª confere ao Primeiro Outorgante o 
direito de reaver todas as quantias pagas. -------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Remuneração dos membros dos corpos sociais ---------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação dada pelo Decreto-
Lei n.º 41/2019, de 29 de março, o Segundo Outorgante assume expressamente que os membros dos 
respetivos corpos sociais não auferem qualquer remuneração pelas funções exercidas. -------------------------  
--- Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações fiscais e para com a segurança social ------------------------------------------------------------------------  
--- O Segundo Outorgante deu consentimento expresso ao Município, para consultar a respetiva situação 
tributária, bem como a situação contributiva, tendo-se concluído pela regularização de ambas as 
situações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Revisão do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato pode vir a ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. ------------------------  
--- Cláusula 10.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Arbitragem --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os litígios emergentes da execução do presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
serão submetidos à arbitragem, nos termos da Lei. -------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato-programa será, nos termos da lei, objeto da devida publicitação, devendo constar 
na página eletrónica do Município de Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vigência e Entrada em vigor ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1.O presente contrato-programa diz respeito às atividades a desenvolver no ano 2021, contando o 
prazo de execução a partir da sua entrada em vigor e com termo a 31 de dezembro de 2021. -----------------  
--- 2.O presente contrato entra em vigor a partir da data da sua publicitação na página eletrónica do 
Município de Azambuja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 13.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cabimentação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O apoio financeiro a que se refere o presente contrato encontra-se orçamentado, identificado pelo 
número sequencial de compromisso n.º ____, sendo o respetivo encargo satisfeito pela seguinte rubrica 
orçamental: AP 12.01.01.01 RO 01.02/04.07.01.-----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 14.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Gestor do Contrato ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para acompanhamento permanente da execução do presente contrato-programa é nomeado gestor 
de contrato António Manuel Montez Amaral.” -------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta 37/V-AJM/2020 foi aprovada por unanimidade. -----------------------  
---9 .3 - Proposta 38/V-AJM/2020 - Associação Dojo Amicale de Azambuja ----------------------------------------  
---- O Sr. Vereador António José Matos apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:  --------------------  
--- “Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o Município de Azambuja através de políticas de desenvolvimento cultural, social, recreativo, desportivo 
e outros, apoia as entidades que estejam vocacionadas para a promoção do bem-estar e da qualidade de 
vida da população, através da concretização de programas, projetos ou atividades que prossigam o 
interesse municipal;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o Associativismo no Município de Azambuja tem vindo a assumir um papel estratégico na promoção do 
desenvolvimento social local, dando um contributo inestimável à formação, à promoção da saúde, do 
bem-estar, da qualidade de vida e do desenvolvimento, e à fruição cultural, recreativa e desportiva da 
comunidade, bem como à promoção do espírito de cidadania; ----------------------------------------------------------  
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--- é objetivo desta Câmara Municipal apoiar e colaborar com as Instituições que prossigam fins de caráter 
social, ambiental, cultural, recreativo e desportivo no nosso concelho, valorizando o esforço e trabalho dos 
seus dirigentes e associados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---no atual contexto provocado pelo coronavírus SARS -CoV-2, agente causador da doença COVID-19, o 
Município de Azambuja entende adequada como medida de apoio às Coletividades do Município e desde 
que se encontrem reunidos os respetivos pressupostos, a antecipação da data habitual do pagamento dos 
apoios anuais (novembro/dezembro), com vista à manutenção das estruturas de funcionamento, como já 
preconizado no quadro de medidas extraordinárias para apoio às famílias, empresas e instituições, anexo 
à Proposta 22/P/2020, aprovada na reunião de Câmara de 7 de abril p.p.; ------------------------------------------  
--- a atribuição de apoios ou comparticipações financeiras por parte das Autarquias Locais, 
especificamente para a área do desporto, são tituladas por contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo, de acordo com o disposto no artigo 2.º do Decreto Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro; -----------  
--- a atribuição dos apoios à atividade regular das coletividades é efetuada ao abrigo das regras e 
procedimentos previstos no Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Azambuja, 
nomeadamente no artigo 6.º e seguintes do referido regulamento; ---------------------------------------------------  
--- a Associação Dojo Amicale de Azambuja apresentou candidatura para apoio à sua atividade regular, 
que se desenvolve na prática de Karaté (atividade desportiva federada), sujeita a contrato-programa, 
cumprindo os requisitos impostos no Regulamento de Apoio ao Associativismo do Concelho de Azambuja, 
conforme informação do Gabinete de Apoio às Coletividades que se anexa à presente proposta e dela faz 
parte integrante;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
compete à Câmara Municipal deliberar a forma de apoiar atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município; -------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Que a Câmara Municipal, ao abrigo das competências supramencionadas, delibere aprovar a 
atribuição do apoio financeiro anual à Associação Dojo Amicale de Azambuja, no valor total de 3.199,50€ 
(três mil cento e noventa e nove euros e cinquenta cêntimos), sujeitos a celebração de contrato-programa; 
--- b)    A aprovação do contrato-programa de desenvolvimento desportivo nos termos da minuta que se 
anexa, referente às atividades desportivas a desenvolver em 2021 a celebrar com a Associação Dojo 
Amicale de Azambuja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ------------------------------------------------------  
--- Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Município de Azambuja, pessoa coletiva de direito público n.º 506 821 480, com sede na Praça do 
Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Manuel Abreu de Sousa, adiante designado por Primeiro Outorgante -------------------------------------------------  
--- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Associação Dojo Amicale, com sede na Rua 25 de abril, n.º 30-A, 2050-317 Azambuja, pessoa coletiva 
n.º 509 527 175, aqui representado pelo Presidente da Direção, Joaquim Pinto da Silva Paula, adiante 
designado(a) por Segundo(a) Outorgante; -------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- I.O Município de Azambuja tem entre as suas atribuições o domínio dos tempos livres e desporto, da 
saúde e da promoção do desenvolvimento, entre outras, consagradas no artigo 23.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual; ------------------------------------------------------------------------------  
--- II.A Câmara Municipal de Azambuja reconhece que as associações desportivas desempenham uma 
importante função social, sendo de realçar a sua inestimável contribuição para o desenvolvimento do 
desporto, bem como do lazer e ocupação de tempos livres das populações de todas as classes etárias; ----  
--- III.A Câmara Municipal de Azambuja, no uso das suas competências previstas nas alíneas o) e u) do n.º 
1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013,12 de setembro, na redação atual, promove uma política de 
apoio ao associativismo desportivo, através da atribuição de subsídios ao funcionamento das associações 
e ao fomento da prática desportiva na comunidade; -----------------------------------------------------------------------  
--- IV.A atribuição de apoios ou comparticipações financeiras por parte das autarquias locais na área do 
desporto é titulada por contrato-programa de desenvolvimento desportivo, nos termos dos artigos 6.º, 
7.º,  46.º e 47.º  da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro – Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto – e de 
acordo com o Regime  dos Contratos- Programa de Desenvolvimento Desportivo previsto no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 41/2019, de 29 de março; -------------  
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--- V.A Associação tem vindo a desenvolver um trabalho meritório na promoção a atividade desportiva no 
concelho de Azambuja, reconhecido pela Câmara Municipal e merecedor do seu apoio com vista a dar-lhe 
seguimento e a apoiar o seu desenvolvimento; -------------------------------------------------------------------------------  
--- VI.Por deliberação de __/__/2020, da Câmara Municipal de Azambuja, foi aprovada a concessão de um 
apoio financeiro ao desenvolvimento e manutenção da atividade desportiva federada de Karaté, para o 
ano de 2021 no valor de 3.199,50€ (três mil cento e noventa e nove euros e cinquenta cêntimos). -----------  
--- É celebrado o presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo estabelece as condições de atribuição, 
pelo Primeiro Outorgante, de apoio financeiro ao Segundo Outorgante para a execução do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo constante de anexo a este contrato, e que dele faz parte integrante. ----------  
--- Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objetivos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A concessão de apoio financeiro ao Segundo Outorgante visa prosseguir os seguintes objetivos: ---------  
--- a)Enquadrar a execução de programas concretos de promoção da atividade física e do desporto como 
consta do Programa de Desenvolvimento Desportivo;----------------------------------------------------------------------  
--- b)Permitir a intervenção e mútua vinculação, quer do Segundo Outorgante, quer do Município de 
Azambuja, na realização do mesmo Programa de Desenvolvimento Desportivo; -----------------------------------  
--- c)Reforçar o sentido de responsabilidade do Município de Azambuja e do Segundo Outorgante 
relativamente ao cumprimento das obrigações por estes livremente assumidas; ----------------------------------  
--- 1d)Assegurar a plena publicidade e transparência das condições com base nas quais os apoios 
constantes do presente contrato-programa são concedidos. -------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Apoio financeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1.Pela execução do programa de desenvolvimento desportivo objeto do presente contrato programa, o 
Primeiro Outorgante obriga-se a atribuir ao Segundo Outorgante um apoio financeiro no valor de 
3.199,50€ (três mil cento e noventa e nove euros e cinquenta cêntimos). --------------------------------------------  
--- 2.O pagamento do referido apoio financeiro será efetuado preferencialmente por transferência 
bancária ou em caso de impedimento, por cheque. -------------------------------------------------------------------------  
 --- Cláusula 4.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações do Segundo Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Segundo Outorgante obriga-se a: -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- a)Executar o programa de desenvolvimento desportivo objeto do presente contrato-programa, 
mantendo em funcionamento as modalidades desportivas constantes do referido programa; -----------------  
--- b)Aplicar as verbas transferidas ao abrigo do presente contrato-programa ao funcionamento das 
modalidades desportivas, sendo-lhe vedada a afetação a quaisquer outros fins; ----------------------------------  
--- c)Cumprir a legislação referente à luta contra a dopagem no desporto e ao combate à violência, ao 
racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, bem como as determinações das 
entidades competentes nestas áreas; -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d)Manter os comprovativos das despesas realizadas com a execução do presente contrato-programa e 
apresentá-los ao Primeiro Outorgante, quando solicitado para o efeito; ---------------------------------------------  
--- e)Organizar a sua contabilidade por centro de custos, com reconhecimento claro dos custos incorridos 
por contrato-programa e identificação das receitas;------------------------------------------------------------------------  
--- f)Prestar ao Primeiro Outorgante todas as informações necessárias ao acompanhamento da execução 
do programa de desenvolvimento desportivo; --------------------------------------------------------------------------------  
--- g) Elaborar um relatório final sobre a execução do presente contrato-programa. ------------------------------  
--- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhamento e controlo da execução---------------------------------------------------------------------------------  
--- Compete ao Primeiro Outorgante, enquanto entidade concedente do apoio financeiro, fiscalizar a 
execução do presente contrato-programa, podendo realizar, para o efeito, inspeções, inquéritos e 
sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria por entidade externa, nos termos do disposto 
no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação atual. -----------------------------------  
--- Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Incumprimento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- 1.O incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, das obrigações previstas no presente contrato-
programa confere ao Primeiro Outorgante o direito de resolução do mesmo. --------------------------------------  
--- 2.O incumprimento do disposto nas alíneas a) a c) da cláusula 4.ª confere ao Primeiro Outorgante o 
direito de reaver todas as quantias pagas. -------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Remuneração dos membros dos corpos sociais ---------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação dada pelo Decreto-
Lei n.º 41/2019, de 29 de março, o Segundo Outorgante assume expressamente que os membros dos 
respetivos corpos sociais não auferem qualquer remuneração pelas funções exercidas. -------------------------  
--- Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações fiscais e para com a segurança social ------------------------------------------------------------------------  
--- O Segundo Outorgante deu consentimento expresso ao Município, para consultar a respetiva situação 
tributária, bem como a situação contributiva, tendo-se concluído pela regularização de ambas as 
situações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Revisão do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato pode vir a ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. ------------------------  
--- Cláusula 10.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Arbitragem --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---Os litígios emergentes da execução do presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
serão submetidos à arbitragem, nos termos da Lei. -------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato-programa será, nos termos da lei, objeto da devida publicitação, devendo constar 
na página eletrónica do Município de Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vigência e Entrada em vigor ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1.O presente contrato-programa diz respeito às atividades a desenvolver no ano 2021, contando o 
prazo de execução a partir da sua entrada em vigor e com termo a 31 de dezembro de 2021. -----------------  
--- 2.O presente contrato entra em vigor a partir da data da sua publicitação na página eletrónica do 
Município de Azambuja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 13.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cabimentação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O apoio financeiro a que se refere o presente contrato encontra-se orçamentado, identificado pelo 
número sequencial de compromisso n.º ____, sendo o respetivo encargo satisfeito pela seguinte rubrica 
orçamental: AP 12.01.01.01 RO 01.02/04.07.01.-----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 14.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Gestor do Contrato ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para acompanhamento permanente da execução do presente contrato-programa é nomeado gestor 
de contrato António Manuel Montez Amaral.”  ------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                              
--- Uma vez posta a votação a Proposta 38/V-AJM/2020 foi aprovada por unanimidade.  -----------------------  
--- 9 .4 - Proposta 39/V-AJM/2020 - Casa do Povo de Alcoentre -------------------------------------------------------  
---- O Sr. Vereador António José Matos apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:  --------------------  
--- “Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o Município de Azambuja através de políticas de desenvolvimento cultural, social, recreativo, desportivo 
e outros, apoia as entidades que estejam vocacionadas para a promoção do bem-estar e da qualidade de 
vida da população, através da concretização de programas, projetos ou atividades que prossigam o 
interesse municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o Associativismo no Município de Azambuja tem vindo a assumir um papel estratégico na promoção do 
desenvolvimento social local, dando um contributo inestimável à formação, à promoção da saúde, do 
bem-estar, da qualidade de vida e do desenvolvimento, e à fruição cultural, recreativa e desportiva da 
comunidade, bem como à promoção do espírito de cidadania; ----------------------------------------------------------  
--- é objetivo desta Câmara Municipal apoiar e colaborar com as Instituições que prossigam fins de caráter 
social, ambiental, cultural, recreativo e desportivo no nosso concelho, valorizando o esforço e trabalho dos 
seus dirigentes e associados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- a atribuição dos apoios à atividade regular das coletividades é efetuada ao abrigo das regras e 
procedimentos previstos no Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Azambuja, 
nomeadamente no artigo 6.º e seguintes do referido regulamento; ---------------------------------------------------  
---por força da situação atual epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS -CoV-2, agente causador 
da doença COVID-19,  que obrigou à adoção de um conjunto de medidas restritivas, excecionais e 
temporárias, com relevante impacto na economia, no emprego e na coesão social, o Município de 
Azambuja tem vindo a aprovar, a par de outras medidas já implementadas e em complemento das 
aprovadas pelo Governo, a criação de apoios destinados a mitigar as dificuldades sentidas pelas famílias 
com perda de rendimentos, pelas empresas forçadas a fechar ou a reduzir a sua laboração, pelos 
profissionais que estão na linha da frente no combate a esta pandemia, bem como assim pelas instituições 
particulares de solidariedade (IPSS) e outras associações sem fins lucrativos na resposta aos problemas 
sociais agravados com a atual situação; ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- neste contexto, como medida de apoio às Coletividades do Município, e encontrando-se reunidos os 
respetivos pressupostos, pretende-se dar início ao pagamento dos apoios anuais, antecipando a data do 
seu habitual processamento (novembro/dezembro); -----------------------------------------------------------------------  
---a Casa do Povo de Alcoentre apresentou candidatura para apoio à sua atividade regular, cumprindo os 
requisitos impostos no Regulamento de Apoio ao Associativismo do Concelho de Azambuja;  -----------------  
--- nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
compete à Câmara Municipal deliberar a forma de apoiar atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município; -------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a Câmara Municipal, ao abrigo das competências supramencionadas, delibere aprovar a atribuição 
do apoio financeiro anual à Casa do Povo de Alcoentre, no valor de 1.451,44€ (mil quatrocentos e 
cinquenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos).” --------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta 39/V-AJM/2020 foi aprovada por unanimidade, na ausência do Sr. 
Presidente que não participou na apreciação e votação da Proposta por fazer parte dos corpos sociais da 
coletividade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 9 .5 - Proposta 40/V-AJM/2020 - União de Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha  -------------------  
---- O Sr. Vereador António José Matos apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:  --------------------  
--- “Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o Município de Azambuja através de políticas de desenvolvimento cultural, social, recreativo, desportivo 
e outros, apoia as entidades que estejam vocacionadas para a promoção do bem-estar e da qualidade de 
vida da população, através da concretização de programas, projetos ou atividades que prossigam o 
interesse municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o Associativismo no Município de Azambuja tem vindo a assumir um papel estratégico na promoção do 
desenvolvimento social local, dando um contributo inestimável à formação, à promoção da saúde, do 
bem-estar, da qualidade de vida e do desenvolvimento, e à fruição cultural, recreativa e desportiva da 
comunidade, bem como à promoção do espírito de cidadania; ----------------------------------------------------------  
--- é objetivo desta Câmara Municipal apoiar e colaborar com as Instituições que prossigam fins de caráter 
social, ambiental, cultural, recreativo e desportivo no nosso concelho, valorizando o esforço e trabalho dos 
seus dirigentes e associados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- no atual contexto provocado pelo coronavírus SARS -CoV-2, agente causador da doença COVID-19, o 
Município de Azambuja entende adequada como medida de apoio às Coletividades do Município e desde 
que se encontrem reunidos os respetivos pressupostos, a antecipação da data habitual do pagamento dos 
apoios anuais (novembro/dezembro), com vista à manutenção das estruturas de funcionamento, como já 
preconizado no quadro de medidas extraordinárias para apoio às famílias, empresas e instituições, anexo 
à Proposta 22/P/2020, aprovada na reunião de Câmara de 7 de abril p.p.; ------------------------------------------  
--- a atribuição de apoios ou comparticipações financeiras por parte das Autarquias Locais, 
especificamente para a área do desporto, são tituladas por contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo, de acordo com o disposto no artigo 2.º do Decreto Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro; -----------  
--- a atribuição dos apoios à atividade regular das coletividades é efetuada ao abrigo das regras e 
procedimentos previstos no Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Azambuja, 
nomeadamente no artigo 6.º e seguintes do referido regulamento; ---------------------------------------------------  
--- a União de Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha apresentou candidatura para apoio à sua 
atividade regular, que se desenvolve na prática de Futebol 5, Futebol 7, Futebol 11, Futsal, Badminton, 
Tiro com Arco, Voleibol, Airsoft, BTT/Ciclismo (atividades desportivas não federadas), sujeitas a contrato-
programa, cumprindo os requisitos impostos no Regulamento de Apoio ao Associativismo do Concelho de 
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Azambuja, conforme informação do Gabinete de Apoio às Coletividades que se anexa à presente proposta 
e dela faz parte integrante;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
compete à Câmara Municipal deliberar a forma de apoiar atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município; -------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Que a Câmara Municipal, ao abrigo das competências supramencionadas, delibere aprovar a 
atribuição do apoio financeiro anual à União de Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha, no valor total 
de 2.133,00€ (dois mil cento e trinta e três euros), sujeitos a celebração de contrato-programa; 
--- b) A aprovação do contrato-programa de desenvolvimento desportivo nos termos da minuta que se 
anexa, referente às atividades desportivas a desenvolver em 2021 a celebrar com a União de Desporto e 
Recreio de Vila Nova da Rainha. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ------------------------------------------------------  
--- Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Município de Azambuja, pessoa coletiva de direito público n.º 506 821 480, com sede na Praça do 
Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Manuel Abreu de Sousa, adiante designado por Primeiro Outorgante -------------------------------------------------  
--- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- União de Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha, com sede na Rua Alzira Menezes Corrêa de Sá n.º 
19, 2050-529 Vila Nova da Rainha, pessoa coletiva n.º 501 644 660, aqui representado pela Presidente da 
Direção, Edmundo José Rocha Ramos, adiante designado(a) por Segundo(a) Outorgante; ----------------------  
--- Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Município de Azambuja tem entre as suas atribuições o domínio dos tempos livres e desporto, da 
saúde e da promoção do desenvolvimento, entre outras, consagradas no artigo 23.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual; ------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara Municipal de Azambuja reconhece que as associações desportivas desempenham uma 
importante função social, sendo de realçar a sua inestimável contribuição para o desenvolvimento do 
desporto, bem como do lazer e ocupação de tempos livres das populações de todas as classes etárias; ----  
--- A Câmara Municipal de Azambuja, no uso das suas competências previstas nas alíneas o) e u) do n.º 1 
do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013,12 de setembro, na redação atual, promove uma política de 
apoio ao associativismo desportivo, através da atribuição de subsídios ao funcionamento das associações 
e ao fomento da prática desportiva na comunidade; -----------------------------------------------------------------------  
--- A atribuição de apoios ou comparticipações financeiras por parte das autarquias locais na área do 
desporto é titulada por contrato-programa de desenvolvimento desportivo, nos termos dos artigos 6.º, 
7.º,  46.º e 47.º  da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro – Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto – e de 
acordo com o Regime  dos Contratos- Programa de Desenvolvimento Desportivo previsto no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 41/2019, de 29 de março; -------------  
--- A Associação tem vindo a desenvolver um trabalho meritório na promoção a atividade desportiva no 
concelho de Azambuja, reconhecido pela Câmara Municipal e merecedor do seu apoio com vista a dar-lhe 
seguimento e a apoiar o seu desenvolvimento; -------------------------------------------------------------------------------  
--- Por deliberação de 17/12/2019, da Câmara Municipal de Azambuja, foi aprovada a concessão de um 
apoio financeiro ao desenvolvimento e manutenção da atividade desportiva não federada de Futebol 5, 
Futebol 7, Futebol 11, Futsal, Badminton, Tiro com Arco, Airsoft, BTT/Ciclismo, para o ano de 2021 no valor 
de 2.133,00€ (dois mil cento e trinta e três euros). --------------------------------------------------------------------------  
--- É celebrado o presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo estabelece as condições de atribuição, 
pelo Primeiro Outorgante, de apoio financeiro ao Segundo Outorgante para a execução do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo constante de anexo a este contrato, e que dele faz parte integrante. ----------  
--- Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objetivos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A concessão de apoio financeiro ao Segundo Outorgante visa prosseguir os seguintes objetivos: ---------  
--- Enquadrar a execução de programas concretos de promoção da atividade física e do desporto como 
consta do Programa de Desenvolvimento Desportivo;----------------------------------------------------------------------  
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--- Permitir a intervenção e mútua vinculação, quer do Segundo Outorgante, quer do Município de 
Azambuja, na realização do mesmo Programa de Desenvolvimento Desportivo; -----------------------------------  
--- Reforçar o sentido de responsabilidade do Município de Azambuja e do Segundo Outorgante 
relativamente ao cumprimento das obrigações por estes livremente assumidas; ----------------------------------  
--- Assegurar a plena publicidade e transparência das condições com base nas quais os apoios constantes 
do presente contrato-programa são concedidos. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Apoio financeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Pela execução do programa de desenvolvimento desportivo objeto do presente contrato programa, o 
Primeiro Outorgante obriga-se a atribuir ao Segundo Outorgante um apoio financeiro no valor de 
2.133,00€ (dois mil cento e trinta e três euros). ------------------------------------------------------------------------------  
--- O pagamento do referido apoio financeiro será efetuado preferencialmente por transferência bancária 
ou em caso de impedimento, por cheque. --------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações do Segundo Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Segundo Outorgante obriga-se a: -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Executar o programa de desenvolvimento desportivo objeto do presente contrato-programa, mantendo 
em funcionamento as modalidades desportivas constantes do referido programa; -------------------------------  
--- Aplicar as verbas transferidas ao abrigo do presente contrato-programa ao funcionamento das 
modalidades desportivas, sendo-lhe vedada a afetação a quaisquer outros fins; ----------------------------------  
--- Cumprir a legislação referente à luta contra a dopagem no desporto e ao combate à violência, ao 
racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, bem como as determinações das 
entidades competentes nestas áreas; -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manter os comprovativos das despesas realizadas com a execução do presente contrato-programa e 
apresentá-los ao Primeiro Outorgante, quando solicitado para o efeito; ---------------------------------------------  
--- Organizar a sua contabilidade por centro de custos, com reconhecimento claro dos custos incorridos 
por contrato-programa e identificação das receitas;------------------------------------------------------------------------  
--- Prestar ao Primeiro Outorgante todas as informações necessárias ao acompanhamento da execução 
do programa de desenvolvimento desportivo; --------------------------------------------------------------------------------  
--- Elaborar um relatório final sobre a execução do presente contrato-programa. ---------------------------------  
--- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhamento e controlo da execução---------------------------------------------------------------------------------  
--- Compete ao Primeiro Outorgante, enquanto entidade concedente do apoio financeiro, fiscalizar a 
execução do presente contrato-programa, podendo realizar, para o efeito, inspeções, inquéritos e 
sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria por entidade externa, nos termos do disposto 
no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação atual. -----------------------------------  
--- Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Incumprimento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, das obrigações previstas no presente contrato-
programa confere ao Primeiro Outorgante o direito de resolução do mesmo. --------------------------------------  
--- O incumprimento do disposto nas alíneas a) a c) da cláusula 4.ª confere ao Primeiro Outorgante o direito 
de reaver todas as quantias pagas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Remuneração dos membros dos corpos sociais ---------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação dada pelo Decreto-
Lei n.º 41/2019, de 29 de março, o Segundo Outorgante assume expressamente que os membros dos 
respetivos corpos sociais não auferem qualquer remuneração pelas funções exercidas. -------------------------  
--- Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações fiscais e para com a segurança social ------------------------------------------------------------------------  
--- O Segundo Outorgante deu consentimento expresso ao Município, para consultar a respetiva situação 
tributária, bem como a situação contributiva, tendo-se concluído pela regularização de ambas as 
situações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Revisão do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato pode vir a ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. ------------------------  
--- cláusula 10.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Arbitragem --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Os litígios emergentes da execução do presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
serão submetidos à arbitragem, nos termos da Lei. -------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato-programa será, nos termos da lei, objeto da devida publicitação, devendo constar 
na página eletrónica do Município de Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vigência e Entrada em vigor ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato-programa diz respeito às atividades a desenvolver no ano 2021, contando o prazo 
de execução a partir da sua entrada em vigor e com termo a 31 de dezembro de 2021. -------------------------  
--- O presente contrato entra em vigor a partir da data da sua publicitação na página eletrónica do 
Município de Azambuja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 13.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cabimentação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O apoio financeiro a que se refere o presente contrato encontra-se orçamentado, identificado pelo 
número sequencial de compromisso n.º _____, sendo o respetivo encargo satisfeito pela seguinte rubrica 
orçamental: AP 12.01.01.01 RO 01.02/04.07.01.-----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 14.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Gestor do Contrato ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para acompanhamento permanente da execução do presente contrato-programa é nomeado gestor 
de contrato António Manuel Montez Amaral.”  ------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta 40/V-AJM/2020 foi aprovada por unanimidade.  ---------------- ---- 
--- 10- Proposta 42/V-AJM/2020 - Aceitação de Doação de Livros ----------------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador António José matos apresentou a Proposta que se transcreve:  --------------------------------  
--- “Considerando:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que o Município de Azambuja tem como corolário promover as bibliotecas municipais, visando a 
cooperação e a rentabilização de meios, promover ações de animação da leitura e apoiar/cooperar em 
projetos de leitura apresentados pelas equipas das bibliotecas municipais tendo em vista o 
desenvolvimento dos hábitos de leitura e competências literacias;  ----------------------------------------------------  
--- que existe um constante apelo à população e às várias instituições locais e nacionais, para que sejam 
doados livros e material didático às bibliotecas municipais, uma vez que, devido às restrições orçamentais, 
se torna impossível responder a todas as solicitações de aquisição de livros  e tendo sempre presente a 
importância das bibliotecas como ” força viva para a educação, a cultura e a informação, e como agente 
essencial para a promoção da paz e do bem-estar espiritual nas mentes dos homens e mulheres “(in 
Manifesto da Unesco); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a sociedade civil respondeu ao apelo do Município, e doou 2.096 exemplares entre livros, dvd’s e 
revistas, conforme lista em anexo, para enriquecer o espólio da Rede Bibliotecas Municipais de Azambuja. 
--- é competência própria da Câmara Municipal de Azambuja aceitar doações, no interesse para o 
Município, nos termos e para os efeitos da alínea j) do nº 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a Câmara Municipal, ao abrigo das competências supramencionadas, delibere aceitar a doação de 
livros, conforme lista em anexo, para que venham a venham a incorporar o espólio da Rede de Bibliotecas 
Municipais de Azambuja, de modo a serem colocados à disposição de toda a população”. ---------------------  

 
Doações à Rede de Bibliotecas do Concelho de Azambuja 

Biblioteca Azambuja 
Quantidade Tipo de suporte Entidade/Pessoa que ofereceu 

91 Livros + 1DVD Margarida Teles da Gama 
1 Livro "Centro de Medicina de Reabilitação de 

Alcoitão" Samuel Esteves 

950 Livros Sara Figueiredo Costa 
1 Livro "Um silêncio de sombras" Manuela Ralha 
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1 Livro Oppidum - Rev. Arqueologia, H.T e 
Património nº11 /2018-2019 António José  Matos 

4 Livros Fundação Eng. António de Almeida 
1 Livro Exploratório Ciência Viva Coimbra       
1 Revista  "Municipalismo" ATAM   
1 Livro Exploratório Ciência Viva Coimbra       

1 Livro Autoridade tributária e aduaneira  

2 Livro Empreendipédia  - dicionário 
27 Livro Ana Paula de Oliveira Ferreira 

Biblioteca Aveiras de Cima 
Quantidade Tipo de suporte Entidade/Pessoa que ofereceu 

47 Livro Carla Ananias 
19 DVD Pedro Custódio 
29 Livro Joaquim Alberto Rosa Ferreira 
20 Livro Rute Fidalgo 

222 Livro João Luís Martins Ferreira Canteiro 
281 Livro/DVD Manuel Ferreira 
250 livro Georgina Susane 

Biblioteca Alcoentre 
Quantidade Tipo de suporte Entidade/Pessoa que ofereceu 

147 Livros Anónimo 
--- Uma vez posta a votação a Proposta 42/V-AJM/2020 foi aprovada por unanimidade.  ---------------- ---- 
--- 11 – INFORMAÇÕES----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 11.1 - Departamento Administrativo e Financeiro – Divisão Financeira  ------------------------------- ------- 
--- 11.1.1-Contabilidade: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Resumo da Execução Orçamental – Período de 1/1/ 2020 a 23/11/2020.  ---------------------------------------  
--- Mapa de fundos Disponíveis.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- INF.  21/P/2020 - Modificação ao Orçamento. ----------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 11.1.2- Aprovisionamento, Período de 10 a 23/11/2020.  -------------------------------------------------------------  
--- Adjudicações de Bens e Serviços ao abrigo da Proposta 97/P/2019 ----------------------------------------------- 
--- Adjudicações de Bens e Serviços de valor ≥ 25.000 Euros  ------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para conhecimento geral se publica este Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume.   
Azambuja  5 de dezembro  de 2020 
 

O  Presidente  da Câmara Municipal de Azambuja 
 
 

 
 
                                                                    Luís Manuel Abreu de Sousa 
 



 

 

Município de Azambuja 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Câmara Municipal de Azambuja  
 

 

2 de dezembro                                                                                                                                                                                1 
 

 
EDITAL Nº 92 /2020 

 
--- Luís Manuel Abreu de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, torna públicas, de acordo 
com as disposições do art.º 56º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, as deliberações da 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Azambuja, realizada no dia 2 de dezembro. ------------------------- 
-------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- EXPEDIENTE ------------------------------------------------------------ 
---1. Proposta 105/P/2020 - Âmbito da Transferência de Competências a partir de 01 jan. 2021 – Juntas 
de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
--- “Considerando que” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- as autarquias locais desempenham um papel indispensável no desenvolvimento económico e social dos 
seus territórios, tendo assumido um papel inquestionável no processo de democratização; ------------------- 
--- nessa perspetiva e nos últimos anos, a redefinição do papel do Estado tem afirmado a valorização do 
poder local, designadamente através de propostas de descentralização, as quais reafirmam a importância 
das autarquias na construção de um país mais justo e equilibrado; --------------------------------------------------- 
--- com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma admitindo-se a 
transferência gradual das competências até ao final do ano civil de 2020, data a partir da qual se consideram 
definitivamente transferidas; ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- nos termos referidos na supracitada Lei, a transferência das novas competências, a identificação da 
respetiva natureza e a forma de afetação dos correspondentes recursos são concretizadas através de 
diplomas legais de âmbito setorial; ----------------------------------------------------------------------------------------------
- nessa senda, foi publicado o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que concretiza a transferência de 
competências dos municípios para os órgãos das freguesias; ---------------------------------------------------------- 
--- nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do supracitado Decreto-Lei, determina-se o elenco das competências 
que se consideram transferidas para as freguesias, ressalvando, nos números 3 e 4 do mesmo artigo, que a 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal devidamente acompanhada do parecer de cada 
uma das Juntas de Freguesia, pode deliberar manter no âmbito de intervenção do Município as 
competências, no todo ou em parte, que se revelem indispensáveis para a gestão direta e tenham natureza 
estruturante para o Município ou para a execução de missões de interesse geral e comum, a toda ou a uma 
parte significativa do Município; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
abstrata, o quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da 
autonomia do poder local, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a experiência da Câmara Municipal de Azambuja, no que se refere às delegações de competências 
realizadas até à data com as Juntas de Freguesia do Concelho, nomeadamente as mais recentes que lhes 
foram delegadas por via dos acordos de execução celebrados em 26.11.2018 com a Junta de Freguesia de 
Azambuja, e em 09.10.2018, com as demais; --------------------------------------------------------------------------------- 
--- as competências transferidas para os órgãos das freguesias, elencadas nas alíneas a) a f) do n.º 1 do artigo 
2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, já são, por isso, objeto de delegação por parte do Município de 
Azambuja; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- é manifesta a insuficiência de recursos humanos e técnicos por parte das Juntas de Freguesia do Concelho 
para concretizar algumas das competências mais complexas tecnicamente e o Município, tendo esses recursos 
humanos e técnicos centralizados, obtém economias de escala e evita o aumento da despesa pública global; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a competência prevista no número 
3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, proponha que a Assembleia Municipal autorize 
manter no âmbito de intervenção do município, para o ano 2021 e seguintes, as competências elencadas nas 
alíneas g) a m) do número 1.º do artigo 2.º  do referido Decreto-Lei e, bem assim, que nas restantes 
competências elencadas nas alíneas a) a f) do mesmo normativo legal, autorize que se mantenham, na esfera 
do município, os equipamentos e espaços cuja gestão, manutenção e/ou limpeza já se achava subtraída do 
âmbito dos acordos de execução anteriormente celebrados, conforme esquematicamente se apresenta no 
Anexo I à presente proposta e que dela faz parte integrante.-------------- 
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Urbanização da Socasa e Centro Cultural  3 257,00 CM 
Jardim da Igreja 420,00 CM 
Posto de abastecimento da Galp 1 412,00 CM 
Estádio Municipal 1 550,00 CM 
Bairro do PER 700,00 CM 
Jardim Urbano 5 105,00 CM 
Complexo das piscinas municipais 1 802,00 CM 
Eixo Viário 1 690,00 CM 
Fábrica da cortiça 2 607,50 CM 
Jardim da Areeira 3 675,00 CM 
Jardim dos Casais de Baixo 3 256,00 CM 
Páteo do Valverde 1 084,00 CM 
Rotunda dos Casais de Baixo 451,00 CM 
Rotunda Poente 6 154,00 CM 
Valverde 3 000,00 CM 
Margem da Ribeira do Valverde 3 229,00 CM 
EB1 – Quinta dos Gatos 1 341,20 CM 

 
Na freguesia de Azambuja a gestão de manutenção corrente de feiras e mercados, exceto do mercado 
diário, após a realização de obras. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Competências que se transferem para as freguesias: ----------------------------------------------------------------- 
--- A gestão e manutenção de espaços verdes, nos espaços/equipamentos não referidos na tabela que 
antecede; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros, em espaço urbano; ---------------------------- 
--- A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão; --------------------------------------------------------------------------- 
--- A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados, com a exceção suprarreferida relativamente à 
freguesia de Azambuja; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 
do ensino básico*; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 
do ensino básico*------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- * Não se aplica à freguesia de Aveiras de Baixo, por inexistência dos equipamentos em causa.” ----------------------------------- 
--- Uma vez posta a votação a Proposta 105/P/2020 foi aprovada por unanimidade. ---------------------------- 
--- 2.  Acordos de Transferência de Competências e Recursos com as Juntas de Freguesia: ------------------ 
--- 2.1 - Proposta 106/P/2020 – Alcoentre ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
--- “Considerando que:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; ---------------------- 
--- nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu âmbito 
as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; ---------------------------------------------------------------------------- 
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j) as competências a transferir e objeto do presente acordo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas 
pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, através de acordos de execução, mantendo-se a 
verificação da não afetação de recursos humanos e materiais e sendo os recursos financeiros apurados nos 
termos do considerando anterior; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- k) a base legal que permite este acordo é o Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, e o n.º 2 do artigo 38.º 
da Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, tendo também em atenção os artigos 32.º e o artigo 24.º, ambos do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -------------------------------------------------------------------------- 
--- Entre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1º MUNICÍPIO DE AZAMBUJA, pessoa coletiva de direito público n.º 506821480, com sede no Praça do 
Município, n.º 19, 2050-315 Azambuja, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na 
alínea f) do nº 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------- 
--- E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2º FREGUESIA DE ALCOENTRE, pessoa coletiva n.º 506912175, com sede em Rua D. João I, nº 20, 2065-
030 Alcoentre, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Francisco 
António Galvão Morgado, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------ 
--- Após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos e para os efeitos do disposto no artigo 39.º da Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto, é livremente e de boa-fé celebrado o presente ACORDO DE TRANSFERÊNCIA 
DE COMPETÊNCIAS E DE RECURSOS (doravante, Acordo) o qual se rege pelo disposto nos considerandos 
supra e nas cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula 1.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objeto ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente acordo concretiza a transferência das seguintes competências do Município de Azambuja para 
a Junta de Freguesia de Alcoentre: -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Gestão e manutenção de espaços verdes (Anexo A); --------------------------------------------------------------- 
--- b) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano (Anexo B); -------------- 
--- c) Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão (Anexo C); --------------------------------------------------------------- 
--- d) Gestão e manutenção corrente das feiras e mercados; ------------------------------------------------------------ 
--- e) Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 
do ensino básico (Anexo D); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- f) Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos referidos na alínea anterior. --------------- 
--- Cláusula 2.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Normativo aplicável -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Na execução do presente acordo observar-se-ão: --------------------------------------------------------------------- 
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos em todos os anexos que dele fazem integrante; ----- 
--- b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e regime jurídico nela aprovado. ----------------------------------------- 
--- c) A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. Subsidiariamente, observar-se-ão, ainda: ------------------------------------------------------------------------------- 
--- a). As disposições constantes do Código Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas adaptações; 
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. As dúvidas interpretativas ocorridas na execução deste acordo serão resolvidas por deliberação do 
Município ouvida a Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 3.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Gestão e manutenção de espaços verdes ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Para efeitos do disposto na alínea a) da Cláusula 1.ª, entendem-se por Espaços Verdes todos os jardins, 
rotundas ajardinadas, floreiras, canteiros e todos aqueles espaços, na área geográfica da Freguesia de 
Alcoentre, que se destinam à utilização pelos cidadãos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre, 
encontrando-se ou não ajardinados à data da assinatura do presente acordo. -------------------------------------- 
--- 2. Por razões de eficiência na conservação, a complexidade, dimensão e diversidade dos espaços, bem 
como os meios necessários à intervenção que tal exige, a gestão e manutenção dos diversos espaços verdes 
compete à Freguesia ou ao Município, de acordo com o que se acha determinado no Anexo A. ----------------- 
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--- e)Pequenas operações elétricas e de canalização, incluindo desentupimento/limpeza de sistemas de 
esgotos, substituição ou reparação de torneiras, autoclismos, tampos de sanitas e equipamentos similares.- 
--- 2.Para efeitos do número anterior, consideram-se pequenas reparações aquelas que ocorram 
isoladamente e num determinado período temporal.------------------------------------------------------------------------ 
--- 3.O número de estabelecimentos a intervir e a respetiva área, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo D.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 7.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Manutenção dos Espaços envolventes --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O exercício da competência referida na alínea f) da Cláusula 1.ª compreende a limpeza, manutenção e 
conservação dos espaços de jogo e recreio, designadamente a substituição das areias, entendendo-se por 
espaço envolvente todo o espaço sob o domínio de jurisdição da escola. --------------------------------------------- 
--- Cláusula 8.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Normas Técnicas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- No exercício das competências transferidas, a Freguesia deve observar as normas técnicas que constam 
do Anexo F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 9.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Transferência de recursos para as freguesias ------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Para o exercício das competências transferidas, são acordados os recursos financeiros e/ou humanos 
e/ou patrimoniais, a transferir para as freguesias. --------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Os recursos podem ser alterados por acordo entre o município e a freguesia, aplicando-se, com as 
necessárias adaptações, o procedimento previsto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de 
abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Os recursos apurados e constantes do presente Acordo, são acordados pelo período anual e mantêm-
se para os anos subsequentes, salvo deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos de 
qualquer uma das partes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. Caso haja alterações aos recursos a transferir, para efeitos de inscrição nos Orçamentos do Estado dos 
anos subsequentes, o município comunica à DGAL, até 30 de junho de cada ano, as deliberações referidas 
no número anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula 10.ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Recursos financeiros -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1.A título de compensação pelos encargos resultantes do exercício das competências transferidas, 
referidas na Cláusula 1.ª, os recursos financeiros destinados ao cumprimento do presente acordo provêm 
do orçamento municipal, após deliberação das Assembleias Municipal e de Freguesia,  e são calculados 
tendo por base a estrutura de despesas e de receitas que o Município tem com o exercício das competências 
em causa, não podendo ser inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas 
matérias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Os recursos financeiros referidos no número anterior são financiados por receita municipal proveniente 
do Fundo de Equilíbrio Financeiro e da participação variável no Imposto sobre o rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS), sendo transferidos pela DGAL diretamente para a Junta de Freguesia, por dedução àquelas 
transferências para o município. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. As transferências financeiras para a Junta de Freguesia serão efetuadas em duodécimos, pela DGAL, 
até ao dia 15 de cada mês, em conformidade com o respetivo mapa financeiro, que constitui o Anexo E.  --- 
--- Cláusula 11.ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Recursos humanos e patrimoniais -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- As partes acordam que não são afetos recursos humanos e patrimoniais do Município de Azambuja à 
execução do presente acordo, por não se revelar necessário, dado que as competências transferidas são 
apenas relativas a trabalhos de manutenção corrente e que já se encontravam a ser executadas pela 
Freguesia, por via de anterior acordo de execução, sem prejuízo de eventual alteração que possa ocorrer, 
por acordo entre as partes, caso venha a mostrar-se necessário para o adequado exercício das competências 
legalmente transferidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- Cláusula 12.ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Direitos e obrigações das partes ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Compete ao Município: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Acompanhar a transferência das competências nos termos do presente acordo; ----------------------------- 
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--- 1. Pode ocorrer a reversão das competências transferidas, por acordo entre as partes. ----------------------- 
--- 2.A reversão produz efeitos em data a acordar entre as partes, e implica o regresso dos recursos humanos 
e patrimoniais afetos às competências, caso tenha havido transição dos mesmos, nos temos definidos no 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril. ------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula 16.ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1.O presente acordo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021. ---------------------------------------------------- 
--- 2.O presente terá eficácia após a sua aprovação pelos órgãos deliberativos de ambas as Outorgantes. -- 
--- Cláusula 17.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Publicidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ambas as Outorgantes deverão publicitar devidamente este acordo, nos locais de estilo, e publicá-lo nas 
suas páginas da Internet.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 18.ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Disposições finais e transitórias ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Com a aprovação do presente acordo caducam automaticamente todos os acordos, protocolos e 
quaisquer adendas aos mesmos, referentes às competências constantes da clausula 1.ª ----------------------- 
 

 ANEXO A - ESPAÇOS VERDES 
 

Freguesia Espaços Verdes 

Designação Área (m2) Responsabilidade 

Alcoentre 

Vale Carril 220,00 JF 
Mercado de Alcoentre 220,00 JF 
Marco da Espinheira  200,00 JF 
Jardim da Alcoentre 8 423,20 CM 
Jardim de Tagarro 892,50 CM 
Rotunda de Alcoentre 1 961,00 CM 
Socasa de Alcoentre 1 473,00 CM 

 
ANEXO B – LIMPEZA URBANA 
 

Freguesia Arruamentos para limpeza urbana 
(m) 

Alcoentre 42 900 
 
ANEXO C – MOBILIÁRIO URBANO 

 
ANEXO D – ESCOLAS  
 

Freguesia 
Estabelecimentos de Ensino 

Designação Área 
(m2) 

Alcoentre Centro Escolar de Alcoentre 1 883,85 
 
ANEXO E – MONTANTES A TRANSFERIR 

Mesas e Bancos de Jardim Papeleiras Floreiras Bebedouros Pergulas Cinzeiros 
(Metal) 

Estruturas 
de 

Madeira 
Outros  

Madeira Metal Pedra Madeira Metal Plástico Outros Pedra Metal Outros  
88 3 6 15 14 5 0 0 2 0 4 0 0 0 0  
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--- com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesia 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; ----------------------- 
nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4);  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu âmbito 
as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade legal;   
--- nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, A Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade, conforme minuta de Acordo 
de transferência de competências e recursos que se anexa à presente proposta e dela faz parte integrante;
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- de e acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 39.º 
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias não 
pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos sejam 
inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias,  ---------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; --------------------------  
--- as competências a transferir, objeto dos Acordos de transferência de competências e de recursos em 
anexo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, 
através de acordos de execução, mantendo-se a verificação da não exigência de afetação de recursos 
humanos e materiais, e sendo os recursos financeiros apurados nos termos do considerando anterior; -----  
--- Propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, delibere submeter, à Assembleia Municipal, a minuta de Acordo de transferência 
de competências e recursos a celebrar com a Freguesia de Aveiras de Baixo, para aprovação e consequente 
autorização para a sua celebração.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA E A 
FREGUESIA DE AVEIRAS DE BAIXO ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -----------------------  
--- b) nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu 
âmbito as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando 
agora as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; ---------------------------------------------------------------------  
--- d) nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) o exercício destas competências pelas Freguesias não determina o aumento da despesa pública global 
e promove o aumento da eficiência e da eficácia da gestão de recursos por parte das autarquias, o que 
resulta numa melhoria dos serviços prestados às respetivas populações;  --------------------------------------------  
--- f) os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade; ---------------------------------  
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--- 1. Para efeitos do disposto na alínea a) da Cláusula 1.ª, entendem-se por Espaços Verdes todos os jardins, 
rotundas ajardinadas, floreiras, canteiros e todos aqueles espaços, na área geográfica da Freguesia de 
Aveiras de Baixo, que se destinam à utilização pelos cidadãos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar 
livre, encontrando-se ou não ajardinados à data da assinatura do presente acordo. ------------------------------   
--- 2. Por razões de eficiência na conservação, a complexidade, dimensão e diversidade dos espaços, bem 
como os meios necessários à intervenção que tal exige, a gestão e manutenção dos diversos espaços verdes 
compete à Freguesia ou ao Município, de acordo com o que se acha determinado no Anexo A. ---------------  
---3. A gestão e manutenção dos espaços verdes existentes compreendem a conservação, arranjo e limpeza 
de espaços verdes públicos, nomeadamente:  --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Limpeza do espaço;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Monda dos canteiros;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Corte de relva;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Poda de árvores e arbustos;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Reposição de plantas;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) Manutenção e programação do sistema de rega;  --------------------------------------------------------------------  
--- g) Adubação e aplicação de produtos fitossanitários, designadamente, de herbicidas seletivos nos 
relvados e produtos fitofarmacêuticos de combate a pragas e doenças. ----------------------------------------------  
--- 4. Qualquer alteração ou intervenção nos espaços que ultrapasse a simples manutenção e conservação, 
carece de análise técnica por parte dos serviços municipais afetos ao pelouro do Ambiente do Município e 
de acordo entre as partes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano --------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea b) da Cláusula 1-ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, compreendendo, nomeadamente: --------------------  
--- a) Varredura e lavagem manual ou mecânica das vias e espaços públicos, com a exceção da recolha de 
monos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---b) Corte de ervas e aplicação de herbicida; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Limpeza de papeleiras --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---d) Desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros. -------------------------------------------------------------------  
---2. A extensão do espaço urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a transferir, é o que resulta 
do Anexo B.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea c) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, tendo em atenção o mobiliário em causa, tipologia 
dos equipamentos e o desgaste e utilização a que estão sujeitos, compreendendo, nomeadamente: --------  
--- a) A manutenção do mobiliário existente através da sua limpeza e demais procedimentos que se afigurem 
adequados;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, com prioridade para pinturas, limpezas e 
substituição de peças partidas e/ou danificadas;  ---------------------------------------------------------------------------  
--- c) A substituição do mobiliário quando não for possível proceder à sua reparação.  ---------------------------  
--- 2. Para efeitos do disposto no número anterior considera-se mobiliário urbano, nomeadamente: --------  
--- a) Mesas e bancos de jardim;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Papeleiras;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Bebedouros;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Floreiras; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Cinzeiros;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) Pérgulas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- g) Estruturas de madeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. O número de equipamentos de mobiliário urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo C. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Normas Técnicas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- f) Dar conhecimento ao Município, no prazo de cinco dias, de toda e qualquer situação de que tenha 
conhecimento e que possa vir a prejudicar, impedir, tornar mais oneroso ou difícil o exercício das 
competências transferidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Compete, ainda à Freguesia, no âmbito da cooperação com o Município e outras entidades públicas:  
--- a)Colaborar na localização e comunicação de estaleiros ilegais, amontoados de entulho ou vazamento 
de lixos, nomeadamente na via pública e em logradouros abandonados, que representem perigo para o 
meio ambiente e/ou para a saúde pública; ------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Colaborar na localização e comunicação de deficiências de iluminação pública; ----------------------------  
--- c) Colaborar na localização e comunicação da existência de viaturas, roulottes, atrelados, ou outros 
estacionados na via pública em estado de abandono ou a dificultar a circulação de veículos e peões;  ------  
--- d) Colaborar na identificação e comunicação de roturas nos sistemas de rega; ---------------------------------  
--- e) Colaborar na divulgação de editais, comunicações de eventos e Boletim Municipal, entre outros.  ----  
 --- Cláusula 11.ª -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhamento do desempenho das competências -----------------------------------------------------------------  
--- 1. O Município, através dos seus serviços, pode verificar o cumprimento do presente acordo, mediante a 
realização de vistorias e inspeções à gestão, limpeza, reparações e manutenções realizadas pela Freguesia, 
bem como exigir-lhe informações e documentos comprovativos de despesa que considere necessários. ----  
--- 2. As deliberações da Câmara Municipal no âmbito da verificação do cumprimento do objeto do presente 
acordo são imediatamente aplicáveis e vinculam a Freguesia, devendo esta proceder à correção das 
situações em conformidade com aquelas. -------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3.A Freguesia apresentará um relatório semestral à Câmara Municipal, no prazo de 60 dias após o termo 
do respetivo semestre, das atividades desenvolvidas no âmbito das competências objeto da transferência, 
sendo que os relatórios serão objeto de apreciação na sessão seguinte da Assembleia Municipal.  -----------  
--- Cláusula 12.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vicissitudes do Acordo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente acordo pode ser modificado por vontade das partes, sempre que se verifique uma alteração 
anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de acordar nos termos aqui 
previstos ou quando assim o imponham razões de interesse público, desde que devidamente 
fundamentadas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A modificação ao acordo obedece a forma escrita e segue as especificidades previstas no n.º 3 do artigo 
6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, sempre que implique a alteração de recursos a transferir. -  
--- 3. O presente acordo pode cessar por resolução, com fundamento no incumprimento da contraparte ou 
por motivos de relevante interesse público devidamente justificados. -------------------------------------------------  
--- 4. A cessação do presente acordo não poderá nunca pôr em causa a continuidade do serviço público, 
cabendo ao Município o exercício das competências para as quais o acordo tenha deixado de vigorar e 
enquanto não se alcançar novo acordo ou se decida pela reversão da competência. -----------------------------  
--- Cláusula 13.ª  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Reversão das competências ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Pode ocorrer a reversão das competências transferidas, por acordo entre as partes.  ---------------------  
--- 2. A reversão produz efeitos em data a acordar entre as partes, e implica o regresso dos recursos humanos 
e patrimoniais afetos às competências, caso tenha havido transição dos mesmos, nos temos definidos no 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril. -----------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 14.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente acordo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021. --------------------------------------------------  
--- 2. O presente terá eficácia após a sua aprovação pelos órgãos deliberativos de ambas as Outorgantes.  
 --- Cláusula 15.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ambas as Outorgantes deverão publicitar devidamente este acordo, nos locais de estilo, e publicá-lo nas 
suas páginas da Internet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 --- Cláusula 16.ª -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições finais e transitórias -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Com a aprovação do presente acordo caducam automaticamente todos os acordos, protocolos e 
quaisquer adendas aos mesmos, referentes às competências constantes da clausula 1.ª------------------------  
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Total 566 825,78 47 235,48 

 
 
 
 

Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Gestão e 

manutenção 
de espaços 

verdes 
(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. a))  

Limpeza das vias e 
espaços públicos, 

sarjetas e 
sumidouros em 
espaço urbano 

(cláusula 1ª, n.º 1, al. 
b))  

Manutenção, 
reparação e 
substituição 

do mobiliário 
urbano 

instalado no 
espaço público 

(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. c))  

Gestão e 
manutenção 
corrente das 

feiras e 
mercados 

(cláusula 1ª, n.º 
1, al. d))  

Realização de 
pequenas reparações 

nos 
estabelecimentos de 
educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo 
do ensino básico, 

incluindo a 
manutenção dos 

espaços envolventes  
(cláusula 1ª, n.º 1, al. 

e) e f))  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Alcoentre 2 312,96 59 631,00 2 285,16 0,00 18 947,84 83 176,96 
Aveiras de Baixo 9 012,59 18 862,30 2 218,44 0,00 0,00 30 093,33 
Aveiras de Cima 6 978,63 55 461,00 3 085,80 0,00 40 763,53 106 288,96 
Azambuja 28 930,07 67 331,60 5 604,48 0,00 48 996,84 150 862,99 
Vale do Paraíso 2 005,77 10 591,80 1 034,16 0,00 6 000,63 19 632,36 
Vila Nova da Rainha 23 577,74 11 011,58 1 401,12 0,00 4 683,02 40 673,46 
União das Freguesias de 
Manique do Int., VNS 
Pedro e Maçussa 

43 937,21 66 720,00 8 306,64 0,00 17 133,87 136 097,72 

Total 116 754,97 289 609,28 23 935,80 0,00 136 525,73 566 825,78 
Notas:       
(*) Apurados de acordo com os critérios  seguintes:     
 - coluna (2) - 3,61€ por m2 de espaço verde a manter pela Junta de 
Freguesia indicado no Anexo A;      
 - coluna (3) - 1,39€ por m de arruamento da Freguesia indicado no Anexo B;      
 - coluna (4) – 16,68€ por unidade de mobiliário urbano indicada no Anexo C;    
 - coluna (5) - a gestão e manutenção corrente das feiras e mercados será financiada diretamente pelos recursos obtidos no âmbito dessa atividade; 
 - coluna (6) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos  
do art.º 39.º do CIMI) de cada estabelecimento de ensino localizado na Freguesia indicado no Anexo D. 

--- Uma vez posta a votação a Proposta 107/P/2020 foi aprovada por unanimidade. --------------------------- 
---2.3 - Proposta 108/P/2020 – Aveiras de Cima -------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------   
--- “Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, os 
recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; quadro da 
transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, cujo regime 
jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril;  --------------------------------------  
--- nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4);   
--- das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu âmbito 
as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; -----------------------------------------------------------------------------  
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verificação da não afetação de recursos humanos e materiais e sendo os recursos financeiros apurados nos 
termos do considerando anterior;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a base legal que permite este acordo é o Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, e o n.º 2 do artigo 38.º 
da Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, tendo também em atenção os artigos 32.º e o artigo 24.º, ambos do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  -------------------------------------------------------------------------------  
--- Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1º MUNICÍPIO DE AZAMBUJA, pessoa coletiva de direito público n.º 506821480, com sede no Praça do 
Município, n.º 19, 2050-315 Azambuja, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na 
alínea f) do nº 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  ---------------------------------  
--- E  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2º FREGUESIA DE AVEIRAS DE CIMA, pessoa coletiva n.º 506864804, com sede na Rua 25 de Abril, n.º 19, 
2050-066 Aveiras de Cima, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia, 
António Rodrigues Torrão, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------------------------------------- 
--- Após aprovação dos respetivos órgãos deliberativos e para os efeitos do disposto no artigo 39.º da Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto, é livremente e de boa-fé celebrado o presente ACORDO DE TRANSFERÊNCIA 
DE COMPETÊNCIAS E DE RECURSOS (doravante, Acordo) o qual se rege pelo disposto nos considerandos 
supra e nas cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- Cláusula 1.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Objeto ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente acordo concretiza a transferência das seguintes competências do Município de Azambuja para 
a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- a) Gestão e manutenção de espaços verdes (Anexo A); --------------------------------------------------------------- 
--- b) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano (Anexo B); -------------- 
--- c) Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão (Anexo C); --------------------------------------------------------------- 
--- d) Gestão e manutenção corrente das feiras e mercados; ------------------------------------------------------------ 
--- e) Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 
do ensino básico (Anexo D); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- f) Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos referidos na alínea anterior. --------------- 
--- Cláusula 2.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Normativo aplicável ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 1. Na execução do presente acordo observar-se-ão: ------------------------------------------------------------------- 
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos em todos os anexos que dele fazem integrante; --- 
--- b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e regime jurídico nela aprovado. -------------------------------------- 
--- c) A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- d) O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril. ---------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Subsidiariamente, observar-se-ão, ainda: ----------------------------------------------------------------------------- 
--- a) As disposições constantes do Código Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas adaptações;  
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. As dúvidas interpretativas ocorridas na execução deste acordo serão resolvidas por deliberação do 
Município ouvida a Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 3.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Gestão e manutenção de espaços verdes --------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Para efeitos do disposto na alínea a) da Cláusula 1.ª, entendem-se por Espaços Verdes todos os jardins, 
rotundas ajardinadas, floreiras, canteiros e todos aqueles espaços, na área geográfica da Freguesia de 
Alcoentre, que se destinam à utilização pelos cidadãos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre, 
encontrando-se ou não ajardinados à data da assinatura do presente acordo. -------------- 
--- 2. Por razões de eficiência na conservação, a complexidade, dimensão e diversidade dos espaços, bem 
como os meios necessários à intervenção que tal exige, a gestão e manutenção dos diversos espaços verdes 
compete à Freguesia ou ao Município, de acordo com o que se acha determinado no Anexo A. ----- 
--- 3.A gestão e manutenção dos espaços verdes existentes compreendem a conservação, arranjo e limpeza 
de espaços verdes públicos, nomeadamente: -------------------------------------------------------------------- 
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--- e) Pequenas operações elétricas e de canalização, incluindo desentupimento/limpeza de sistemas de 
esgotos, substituição ou reparação de torneiras, autoclismos, tampos de sanitas e equipamentos similares. 
--- 2.Para efeitos do número anterior, consideram-se pequenas reparações aquelas que ocorram 
isoladamente e num determinado período temporal.--------------------------------------------------------------------- 
--- 3.O número de estabelecimentos a intervir e a respetiva área, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo D.----------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 7.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Manutenção dos Espaços envolventes ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O exercício da competência referida na alínea f) da Cláusula 1.ª compreende a limpeza, manutenção e 
conservação dos espaços de jogo e recreio, designadamente a substituição das areias, entendendo-se por 
espaço envolvente todo o espaço sob o domínio de jurisdição da escola. -------------------------------------------- 
--- Cláusula 8.ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Normas Técnicas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- No exercício das competências transferidas, a Freguesia deve observar as normas técnicas que constam 
do Anexo F. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 9.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Transferência de recursos para as freguesias ---------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. Para o exercício das competências transferidas, são acordados os recursos financeiros e/ou humanos 
e/ou patrimoniais, a transferir para as freguesias. ------------------------------------------------------------------------ 
--- 2. Os recursos podem ser alterados por acordo entre o município e a freguesia, aplicando-se, com as 
necessárias adaptações, o procedimento previsto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de 
abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3. Os recursos apurados e constantes do presente Acordo, são acordados pelo período anual e mantêm-
se para os anos subsequentes, salvo deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos de 
qualquer uma das partes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 4. Caso haja alterações aos recursos a transferir, para efeitos de inscrição nos Orçamentos do Estado dos 
anos subsequentes, o município comunica à DGAL, até 30 de junho de cada ano, as deliberações referidas 
no número anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 10.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Recursos financeiros ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1. A título de compensação pelos encargos resultantes do exercício das competências transferidas, 
referidas na Cláusula 1.ª, os recursos financeiros destinados ao cumprimento do presente acordo provêm 
do orçamento municipal, após deliberação das Assembleias Municipal e de Freguesia,  e são calculados 
tendo por base a estrutura de despesas e de receitas que o Município tem com o exercício das competências 
em causa, não podendo ser inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas 
matérias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- 2. Os recursos financeiros referidos no número anterior são financiados por receita municipal proveniente 
do Fundo de Equilíbrio Financeiro e da participação variável no Imposto sobre o rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS), sendo transferidos pela DGAL diretamente para a Junta de Freguesia, por dedução àquelas 
transferências para o município. ------------------------------------------------------------------------ 
--- 3. As transferências financeiras para a Junta de Freguesia serão efetuadas em duodécimos, pela DGAL, 
até ao dia 15 de cada mês, em conformidade com o respetivo mapa financeiro, que constitui o Anexo E.  - 
--- Cláusula 11.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Recursos humanos e patrimoniais ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- As partes acordam que não são afetos recursos humanos e patrimoniais do Município de Azambuja à 
execução do presente acordo, por não se revelar necessário, dado que as competências transferidas são 
apenas relativas a trabalhos de manutenção corrente e que já se encontravam a ser executadas pela 
Freguesia, por via de anterior acordo de execução, sem prejuízo de eventual alteração que possa ocorrer, 
por acordo entre as partes, caso venha a mostrar-se necessário para o adequado exercício das competências 
legalmente transferidas.---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Direitos e obrigações das partes -------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1.Compete ao Município: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- a)Acompanhar a transferência das competências nos termos do presente acordo;---------------------------- 
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--- 1. Pode ocorrer a reversão das competências transferidas, por acordo entre as partes. --------------------- 
--- 2. A reversão produz efeitos em data a acordar entre as partes, e implica o regresso dos recursos humanos 
e patrimoniais afetos às competências, caso tenha havido transição dos mesmos, nos temos definidos no 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril. ----------------------------------------------------- 
--- Cláusula 16.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Entrada em vigor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 1.O presente acordo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021. -------------------------------------------------- 
--- 2.O presente terá eficácia após a sua aprovação pelos órgãos deliberativos de ambas as Outorgantes.  
--- Cláusula 17.ª---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Publicidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Ambas as Outorgantes deverão publicitar devidamente este acordo, nos locais de estilo, e publicá-lo nas 
suas páginas da Internet.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Cláusula 18.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Disposições finais e transitórias --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Com a aprovação do presente acordo caducam automaticamente todos os acordos, protocolos e 
quaisquer adendas aos mesmos, referentes às competências constantes da clausula 1.ª ----------------------- 
ANEXO A - ESPAÇOS VERDES 
 
 

Freguesia Espaços Verdes 

Designação Área (m2) Responsabilidade 

Aveiras de Cima 

Jardim Joaquim Gomes Loureiro 1 571,00 JF 
Escola Básica Vale Aveiras 
(triângulo) 90,00 JF 
Jardim do Posto Médico 270,00 JF 
Jardim das Comeiras I  138,00 CM 
Jardim das Comeiras II 1 474,00 CM 
Entrada Sul de Aveiras de Cima 152,00 CM 
Urbanização das Chães II 1 610,00 CM 
EB1 de Aveiras de Cima 202,00 CM 
Escola Grandella 871,00 CM 
Urbanização das Chães I 2 592,00 CM 
Rotunda de Aveiras de Cima 2 266,00 CM 
Rotundas de Vale do Brejo 216,00 CM 
EB23 – Aveiras de Cima 4 100,00 CM 

 
ANEXO B – LIMPEZA URBANA 
 

Freguesia Arruamentos para limpeza urbana (m) 

Aveiras de Cima 39 900 
 
 
ANEXO C – MOBILIÁRIO URBANO 
 

 
ANEXO D – ESCOLAS  
 

Mesas e Bancos de Jardim Papeleiras Floreiras 
Bebedouros Pergulas Cinzeiros 

(Metal) 
Estruturas 

de 
Madeira 

Outros 

Madeira Metal Pedra Madeira Metal Plástico Outros Pedra Metal Outros 
74 5 24 1 23 14 0 41 2 0 0 0 1 0 0 
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 - coluna (5) - a gestão e manutenção corrente das feiras e mercados será financiada diretamente pelos recursos obtidos no âmbito dessa atividade; 
 - coluna (6) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos  
do art.º 39.º do CIMI) de cada estabelecimento de ensino localizado na Freguesia indicado no Anexo D. 
--- Uma vez posta a votação a Proposta 108/P/2020 foi aprovada por unanimidade. ---------------------------- 
--- 2.4 - Proposta 109/P/2020 – Azambuja ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
--- “Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -----------------------  
--- nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4);  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu âmbito 
as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; -----------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade, conforme minuta de Acordo 
de transferência de competências e recursos que se anexa à presente proposta e dela faz parte integrante;
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- de e acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 39.º 
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias não 
pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos sejam 
inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias,----------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; --------------------------  
---  as competências a transferir, objeto dos Acordos de transferência de competências e de recursos em 
anexo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, 
através de acordos de execução, mantendo-se a verificação da não exigência de afetação de recursos 
humanos e materiais, e sendo os recursos financeiros apurados nos termos do considerando anterior; -----  
--- Propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, delibere submeter, à Assembleia Municipal, a minuta de Acordo de transferência 
de competências e recursos a celebrar com a Freguesia de Azambuja, para aprovação e consequente 
autorização para a sua celebração.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA E A  
 F REGUESIA DE AZAMBUJA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Considerando que:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o quadro 
da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, cujo 
regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -----------------------------  
--- nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4);  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu âmbito 
as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; -----------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto;  -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril.  ---------------------------------------------------------------------------------  
--- Subsidiariamente, observar-se-ão, ainda:  ---------------------------------------------------------------------------------  
--- As disposições constantes do Código Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas adaptações;  -  
--- O Código do Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------------------------------  
--- As dúvidas interpretativas ocorridas na execução deste acordo serão resolvidas por deliberação do 
Município ouvida a Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Gestão e manutenção de espaços verdes -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Para efeitos do disposto na alínea a) da Cláusula 1.ª, entendem-se por Espaços Verdes todos os jardins, 
rotundas ajardinadas, floreiras, canteiros e todos aqueles espaços, na área geográfica da Freguesia de 
Azambuja, que se destinam à utilização pelos cidadãos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre, 
encontrando-se ou não ajardinados à data da assinatura do presente acordo. -------------------------------------  
--- Por razões de eficiência na conservação, a complexidade, dimensão e diversidade dos espaços, bem como 
os meios necessários à intervenção que tal exige, a gestão e manutenção dos diversos espaços verdes 
compete à Freguesia ou ao Município, de acordo com o que se acha determinado no Anexo A. ---------------  
--- A gestão e manutenção dos espaços verdes existentes compreendem a conservação, arranjo e limpeza 
de espaços verdes públicos, nomeadamente:  --------------------------------------------------------------------------------  
--- Limpeza do espaço;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Monda dos canteiros;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Corte de relva;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Poda de árvores e arbustos;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Reposição de plantas;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção e programação do sistema de rega;  -----------------------------------------------------------------------  
--- Adubação e aplicação de produtos fitossanitários, designadamente, de herbicidas seletivos nos relvados 
e produtos fitofarmacêuticos de combate a pragas e doenças. ----------------------------------------------------------  
--- Qualquer alteração ou intervenção nos espaços que ultrapasse a simples manutenção e conservação, 
carece de análise técnica por parte dos serviços municipais afetos ao pelouro do Ambiente do Município e 
de acordo entre as partes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano --------------------------------  
--- O exercício da competência referida na alínea b) da Cláusula 1-ª consubstancia-se na prática de todos os 
atos necessários à prossecução do interesse público, compreendendo, nomeadamente: ------------------------  
--- Varredura e lavagem manual ou mecânica das vias e espaços públicos, com a exceção da recolha de 
monos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Corte de ervas e aplicação de herbicida; ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Limpeza de papeleiras -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros. ----------------------------------------------------------------------  
--- A extensão do espaço urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a transferir, é o que resulta 
do Anexo B.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O exercício da competência referida na alínea c) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos os 
atos necessários à prossecução do interesse público, tendo em atenção o mobiliário em causa, tipologia dos 
equipamentos e o desgaste e utilização a que estão sujeitos, compreendendo, nomeadamente: -------------  
--- A manutenção do mobiliário existente através da sua limpeza e demais procedimentos que se afigurem 
adequados;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, com prioridade para pinturas, limpezas e 
substituição de peças partidas e/ou danificadas;  ---------------------------------------------------------------------------  
--- A substituição do mobiliário quando não for possível proceder à sua reparação.  ------------------------------  
--- Para efeitos do disposto no número anterior considera-se mobiliário urbano, nomeadamente: -----------  
Mesas e bancos de jardim;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Papeleiras;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Singulares (IRS), sendo transferidos pela DGAL diretamente para a Junta de Freguesia, por dedução àquelas 
transferências para o município.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As transferências financeiras para a Junta de Freguesia serão efetuadas em duodécimos, pela DGAL, até 
ao dia 15 de cada mês, em conformidade com o respetivo mapa financeiro, que constitui o Anexo E.   
--- Cláusula 11.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos humanos e patrimoniais --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As partes acordam que não são afetos recursos humanos e patrimoniais do Município de Azambuja à 
execução do presente acordo, por não se revelar necessário, dado que as competências transferidas são 
apenas relativas a trabalhos de manutenção corrente e que já se encontravam a ser executadas pela 
Freguesia, por via de anterior acordo de execução, sem prejuízo de eventual alteração que possa ocorrer, 
por acordo entre as partes, caso venha a mostrar-se necessário para o adequado exercício das competências 
legalmente transferidas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Direitos e obrigações das partes ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Compete ao Município:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhar a transferência das competências nos termos do presente acordo; -------------------------------  
--- Comunicar à DGAL as deliberações autorizadoras dos órgãos deliberativos, nos termos dos números 4 a 
8 do artigo 6.º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril, para efeitos de inscrição das verbas a transferir no 
Orçamento do Estado, acompanhadas de mapa discriminativo dos recursos financeiros a transferir, através 
de formulário próprio disponibilizado pela DGAL; ----------------------------------------------------------------------------  
--- Prestar apoio técnico e logístico à Freguesia, no âmbito das matérias transferidas, caso o seja solicitado 
e dentro das suas possibilidades;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Compete à Freguesia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Exercer as competências transferidas de modo eficiente e eficaz;  --------------------------------------------------  
--- Desenvolver os procedimentos administrativos adequados à realização das despesas, quer no que se 
refere às empreitadas de obras públicas, quer ao fornecimento e aquisição de bens e serviços, com os seus 
recursos próprios ou recorrendo a serviços externos, cumprindo o Código dos Contratos Públicos e o Código 
do Procedimento Administrativo; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Aplicar unicamente o recurso financeiro previsto na alínea b) do número anterior ao cumprimento do 
respetivo objeto e a mais nenhum outro fim;  ---------------------------------------------------------------------------------  
--- Solicitar a colaboração do Município, nos termos e para os efeitos da alínea c) do número anterior;  ----  
--- Apresentar os relatórios referidos no n.º 3 da cláusula 13.ª, nos quais será prestada informação 
circunstanciada sobre o exercício das competências transferidas; ------------------------------------------------------  
--- Dar conhecimento ao Município, no prazo de cinco dias, de toda e qualquer situação de que tenha 
conhecimento e que possa vir a prejudicar, impedir, tornar mais oneroso ou difícil o exercício das 
competências transferidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Compete, ainda à Freguesia, no âmbito da cooperação com o Município e outras entidades públicas: 
--- Colaborar na localização e comunicação de estaleiros ilegais, amontoados de entulho ou vazamento de 
lixos, nomeadamente na via pública e em logradouros abandonados, que representem perigo para o meio 
ambiente e/ou para a saúde pública;--------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Colaborar na localização e comunicação de deficiências de iluminação pública;--------------------------------  
--- Colaborar na localização e comunicação da existência de viaturas, roulottes, atrelados, ou outros 
estacionados na via pública em estado de abandono ou a dificultar a circulação de veículos e peões; -------  
--- Colaborar na identificação e comunicação de roturas nos sistemas de rega; ------------------------------------  
--- Colaborar na divulgação de editais, comunicações de eventos e Boletim Municipal, entre outros. --------  
 --- Cláusula 13.ª -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhamento do desempenho das competências -----------------------------------------------------------------  
--- O Município, através dos seus serviços, pode verificar o cumprimento do presente acordo, mediante a 
realização de vistorias e inspeções à gestão, limpeza, reparações e manutenções realizadas pela Freguesia, 
bem como exigir-lhe informações e documentos comprovativos de despesa que considere necessários. ----  
--- As deliberações da Câmara Municipal no âmbito da verificação do cumprimento do objeto do presente 
acordo são imediatamente aplicáveis e vinculam a Freguesia, devendo esta proceder à correção das 
situações em conformidade com aquelas. -------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

Município de Azambuja 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Câmara Municipal de Azambuja  
 

 

2 de dezembro                                                                                                                                                                                31 
 

Rotunda Nascente e Faixa 
Paralela à EN3 8 170,00 CM 
Quinta dos Gatos 657,00 CM 
Urbanização da Socasa e 
Centro Cultural  3 257,00 CM 
Jardim da Igreja 420,00 CM 
Posto de abastecimento da 
Galp 1 412,00 CM 
Estádio Municipal 1 550,00 CM 
Bairro do PER 700,00 CM 
Jardim Urbano 5 105,00 CM 
Complexo das piscinas 
municipais 1 802,00 CM 
Eixo Viário 1 690,00 CM 
Fábrica da cortiça 2 607,50 CM 
Jardim da Areeira 3 675,00 CM 
Jardim dos Casais de Baixo 3 256,00 CM 
Páteo do Valverde 1 084,00 CM 
Rotunda dos Casais de Baixo 451,00 CM 
Rotunda Poente 6 154,00 CM 
Valverde 3 000,00 CM 
Margem da Ribeira do 
Valverde 3 229,00 CM 
EB1 – Quinta dos Gatos 1 341,20 CM 

 
ANEXO B – LIMPEZA URBANA 
 

Freguesia Arruamentos para limpeza urbana 
(m) 

Azambuja 48 440 
 
ANEXO C – MOBILIÁRIO URBANO 

 
 
 
 
 
ANEXO D – ESCOLAS  
 

Freguesia 
Estabelecimentos de Ensino 

Designação Área 
(m2) 

Azambuja 
EB1 I.C.Lopes 641,91 
EB1 Socasa 317,50 
Centro Escolar Boavida Canada 3 912,00 

 
ANEXO E – MONTANTES A TRANSFERIR 

Mesas e Bancos de Jardim Papeleiras Floreiras Bebedouros Pergulas Cinzeiros 
(Metal) 

Estruturas 
de 

Madeira 
Outros 

Madeira Metal Pedra Madeira Metal Plástico Outros Pedra Metal Outros 
78 23 40 1 74 28 27 21 10 4 14 6 10 0 0 
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--- nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu âmbito 
as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; -----------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade, conforme minuta de Acordo 
de transferência de competências e recursos que se anexa à presente proposta e dela faz parte integrante;
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- de e acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 39.º 
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias não 
pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos sejam 
inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias,----------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; --------------------------  
--- as competências a transferir, objeto dos Acordos de transferência de competências e de recursos em 
anexo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, 
através de acordos de execução, mantendo-se a verificação da não exigência de afetação de recursos 
humanos e materiais, e sendo os recursos financeiros apurados nos termos do considerando anterior; -----  
--- Propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, delibere submeter, à Assembleia Municipal, a minuta de Acordo de transferência 
de competências e recursos a celebrar com a União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de 
São Pedro e Maçussa, para aprovação e consequente autorização para a sua celebração.  ---------------------  
--- ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA E A 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE MANIQUE DO INTENDENTE, VILA NOVA DE SÃO PEDRO E MAÇUSSA --------------  
--- Considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -----------------------  
--- b) nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu 
âmbito as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando 
agora as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; ---------------------------------------------------------------------  
--- d) nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) o exercício destas competências pelas Freguesias não determina o aumento da despesa pública global 
e promove o aumento da eficiência e da eficácia da gestão de recursos por parte das autarquias, o que 
resulta numa melhoria dos serviços prestados às respetivas populações;  --------------------------------------------  
… f) os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade; ---------------------------------  
--- g) a diferenciação necessária em função da natureza e dimensão das freguesias, da sua população, da 
sua capacidade de execução, face às infraestruturas/equipamentos a transferir, foi tida em consideração, 
tal como previsto no n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16/08; -----------------------------------------------  
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--- Gestão e manutenção de espaços verdes -----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Para efeitos do disposto na alínea a) da Cláusula 1.ª, entendem-se por Espaços Verdes todos os jardins, 
rotundas ajardinadas, floreiras, canteiros e todos aqueles espaços, na área geográfica da União de 
Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, que se destinam à utilização pelos 
cidadãos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre, encontrando-se ou não ajardinados à data da 
assinatura do presente acordo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Por razões de eficiência na conservação, a complexidade, dimensão e diversidade dos espaços, bem 
como os meios necessários à intervenção que tal exige, a gestão e manutenção dos diversos espaços verdes 
compete à União de Freguesias ou ao Município, de acordo com o que se acha determinado no --- --- Anexo 
A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A gestão e manutenção dos espaços verdes existentes compreendem a conservação, arranjo e limpeza 
de espaços verdes públicos, nomeadamente:  --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Limpeza do espaço;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Monda dos canteiros;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Corte de relva;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Poda de árvores e arbustos;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Reposição de plantas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- f) Manutenção e programação do sistema de rega;  --------------------------------------------------------------------  
--- g) Adubação e aplicação de produtos fitossanitários, designadamente, de herbicidas seletivos nos 
relvados e produtos fitofarmacêuticos de combate a pragas e doenças. ----------------------------------------------  
--- 4. Qualquer alteração ou intervenção nos espaços que ultrapasse a simples manutenção e conservação, 
carece de análise técnica por parte dos serviços municipais afetos ao pelouro do Ambiente do Município e 
de acordo entre as partes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano --------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea b) da Cláusula 1-ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, compreendendo, nomeadamente: --------------------  
--- a) Varredura e lavagem manual ou mecânica das vias e espaços públicos, com a exceção da recolha de 
monos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Corte de ervas e aplicação de herbicida; --------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Limpeza de papeleiras --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros. -------------------------------------------------------------------  
--- 2. A extensão do espaço urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a transferir, é o que resulta 
do Anexo B.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea c) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, tendo em atenção o mobiliário em causa, tipologia 
dos equipamentos e o desgaste e utilização a que estão sujeitos, compreendendo, nomeadamente: --------  
--- a) A manutenção do mobiliário existente através da sua limpeza e demais procedimentos que se afigurem 
adequados;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, com prioridade para pinturas, limpezas e 
substituição de peças partidas e/ou danificadas;  ---------------------------------------------------------------------------  
--- c) A substituição do mobiliário quando não for possível proceder à sua reparação.  ---------------------------  
--- 2. Para efeitos do disposto no número anterior considera-se mobiliário urbano, nomeadamente: --------  
--- a) Mesas e bancos de jardim;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Papeleiras;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Bebedouros;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Floreiras; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Cinzeiros;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) Pérgulas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- g) Estruturas de madeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. O número de equipamentos de mobiliário urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo C. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- As partes acordam que não são afetos recursos humanos e patrimoniais do Município de Azambuja à 
execução do presente acordo, por não se revelar necessário, dado que as competências transferidas são 
apenas relativas a trabalhos de manutenção corrente e que já se encontravam a ser executadas pela 
Freguesia, por via de anterior acordo de execução, sem prejuízo de eventual alteração que possa ocorrer, 
por acordo entre as partes, caso venha a mostrar-se necessário para o adequado exercício das competências 
legalmente transferidas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Direitos e obrigações das partes ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Compete ao Município:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Acompanhar a transferência das competências nos termos do presente acordo; ---------------------------  
--- b) Comunicar à DGAL as deliberações autorizadoras dos órgãos deliberativos, nos termos dos números 4 
a 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril, para efeitos de inscrição das verbas a transferir 
no Orçamento do Estado, acompanhadas de mapa discriminativo dos recursos financeiros a transferir, 
através de formulário próprio disponibilizado pela DGAL; -----------------------------------------------------------------  
--- c) Prestar apoio técnico e logístico à Freguesia, no âmbito das matérias transferidas, caso o seja solicitado 
e dentro das suas possibilidades;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Compete à União de Freguesia:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Exercer as competências transferidas de modo eficiente e eficaz;  ----------------------------------------------  
--- b) Desenvolver os procedimentos administrativos adequados à realização das despesas, quer no que se 
refere às empreitadas de obras públicas, quer ao fornecimento e aquisição de bens e serviços, com os seus 
recursos próprios ou recorrendo a serviços externos, cumprindo o Código dos Contratos Públicos e o Código 
do Procedimento Administrativo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Aplicar unicamente o recurso financeiro previsto na alínea b) do número anterior ao cumprimento do 
respetivo objeto e a mais nenhum outro fim;  ---------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Solicitar a colaboração do Município, nos termos e para os efeitos da alínea c) do número anterior;   
--- e) Apresentar os relatórios referidos no n.º 3 da cláusula 13.ª, nos quais será prestada informação 
circunstanciada sobre o exercício das competências transferidas; ------------------------------------------------------  
--- f) Dar conhecimento ao Município, no prazo de cinco dias, de toda e qualquer situação de que tenha 
conhecimento e que possa vir a prejudicar, impedir, tornar mais oneroso ou difícil o exercício das 
competências transferidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Compete, ainda à União de Freguesias, no âmbito da cooperação com o Município e outras entidades 
públicas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Colaborar na localização e comunicação de estaleiros ilegais, amontoados de entulho ou vazamento 
de lixos, nomeadamente na via pública e em logradouros abandonados, que representem perigo para o 
meio ambiente e/ou para a saúde pública; ------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Colaborar na localização e comunicação de deficiências de iluminação pública; ----------------------------  
--- c) Colaborar na localização e comunicação da existência de viaturas, roulottes, atrelados, ou outros 
estacionados na via pública em estado de abandono ou a dificultar a circulação de veículos e peões; -------  
--- d) Colaborar na identificação e comunicação de roturas nos sistemas de rega; ---------------------------------  
--- e) Colaborar na divulgação de editais, comunicações de eventos e Boletim Municipal, entre outros. -----  
--- Cláusula 13.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhamento do desempenho das competências -----------------------------------------------------------------  
--- 1. O Município, através dos seus serviços, pode verificar o cumprimento do presente acordo, mediante a 
realização de vistorias e inspeções à gestão, limpeza, reparações e manutenções realizadas pela União de 
Freguesias, bem como exigir-lhe informações e documentos comprovativos de despesa que considere 
necessários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As deliberações da Câmara Municipal no âmbito da verificação do cumprimento do objeto do presente 
acordo são imediatamente aplicáveis e vinculam a União de Freguesias, devendo esta proceder à correção 
das situações em conformidade com aquelas. --------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A União de Freguesias apresentará um relatório semestral à Câmara Municipal, no prazo de 60 dias 
após o termo do respetivo semestre, das atividades desenvolvidas no âmbito das competências objeto da 
transferência, sendo que os relatórios serão objeto de apreciação na sessão seguinte da Assembleia 
Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 14.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vicissitudes do Acordo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Coletividade 600,00 JF 
Escola 600,00 JF 
Triângulo na saída sentido 
Cartaxo 350,00 JF 
Casal Do Além     
Escola 800,00 JF 
Maçussa     
Entroncamento da Rua 25 de 
Abril com a 5 de Outubro 106,00 JF 
Igreja  450,00 JF 
Junta de Freguesia 365,00 JF 
Rua das Longras/Rua do Rossio 130,00 JF 
Fonte do Mergulho 70,00 JF 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO B – LIMPEZA URBANA 
 
 

Freguesia Arruamentos para limpeza urbana 
(m) 

União das Freguesias de Manique do Int., VNS Pedro e 
Maçussa 48 000 

 
 
ANEXO C – MOBILIÁRIO URBANO 
 
 

 
 
 
ANEXO D – ESCOLAS  
 
 

Freguesia 
Estabelecimentos de Ensino 

Designação Área 
(m2) 

União das Freguesias de Manique do Int., 
VNS Pedro e Maçussa 

JI Manique do Intendente 479,00 
EBI Manique do Intendente 1 224,50 

 
 
 
ANEXO E – MONTANTES A TRANSFERIR 
 

Mesas e Bancos de Jardim Papeleiras Floreiras Bebedouros Pergulas Cinzeiros 
(Metal) 

Estruturas 
de 

Madeira 
Outros  

Madeira Metal Pedra Madeira Metal Plástico Outros Pedra Metal Outros  
129 34 185 21 10 3 0 22 65 4 13 0 5 7 0  
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---2.6 - Proposta 111/P/2020 – Vale do Paraíso --------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
--- “Considerando:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -----------------------  
--- nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu âmbito 
as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; -----------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município e 
as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada uma, 
dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade, conforme minuta de Acordo 
de transferência de competências e recursos que se anexa à presente proposta e dela faz parte integrante;
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- de e acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 39.º 
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias não 
pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos sejam 
inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias,----------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; --------------------------  
--- as competências a transferir, objeto dos Acordos de transferência de competências e de recursos em 
anexo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, 
através de acordos de execução, mantendo-se a verificação da não exigência de afetação de recursos 
humanos e materiais, e sendo os recursos financeiros apurados nos termos do considerando anterior; -----  
--- Propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, delibere submeter, à Assembleia Municipal, a minuta de Acordo de transferência 
de competências e recursos a celebrar com a Freguesia de Vale do Paraíso, para aprovação e consequente 
autorização para a sua celebração. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA E A 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE MANIQUE DO INTENDENTE, VILA NOVA DE SÃO PEDRO E MAÇUSSA --------------  
Considerando que:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a)com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, o 
quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das freguesias, 
cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -----------------------  
--- b)nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu 
âmbito as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, passando 
agora as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; ---------------------------------------------------------------------  
--- d) nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia 
deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista ao exercício 
das competências transferidas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) o exercício destas competências pelas Freguesias não determina o aumento da despesa pública global 
e promove o aumento da eficiência e da eficácia da gestão de recursos por parte das autarquias, o que 
resulta numa melhoria dos serviços prestados às respetivas populações;  --------------------------------------------  
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--- 2. Subsidiariamente, observar-se-ão, ainda:  ------------------------------------------------------------------------------  
--- a) As disposições constantes do Código Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas adaptações;  
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------  
--- 3. As dúvidas interpretativas ocorridas na execução deste acordo serão resolvidas por deliberação do 
Município ouvida a União de Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Gestão e manutenção de espaços verdes -----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Para efeitos do disposto na alínea a) da Cláusula 1.ª, entendem-se por Espaços Verdes todos os jardins, 
rotundas ajardinadas, floreiras, canteiros e todos aqueles espaços, na área geográfica da União de 
Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, que se destinam à utilização pelos 
cidadãos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre, encontrando-se ou não ajardinados à data da 
assinatura do presente acordo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Por razões de eficiência na conservação, a complexidade, dimensão e diversidade dos espaços, bem 
como os meios necessários à intervenção que tal exige, a gestão e manutenção dos diversos espaços verdes 
compete à União de Freguesias ou ao Município, de acordo com o que se acha determinado no Anexo A. -  
--- 3. A gestão e manutenção dos espaços verdes existentes compreendem a conservação, arranjo e limpeza 
de espaços verdes públicos, nomeadamente:  --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Limpeza do espaço;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Monda dos canteiros;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Corte de relva;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Poda de árvores e arbustos;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Reposição de plantas;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) Manutenção e programação do sistema de rega;  --------------------------------------------------------------------  
--- g) Adubação e aplicação de produtos fitossanitários, designadamente, de herbicidas seletivos nos 
relvados e produtos fitofarmacêuticos de combate a pragas e doenças. ----------------------------------------------  
--- 4. Qualquer alteração ou intervenção nos espaços que ultrapasse a simples manutenção e conservação, 
carece de análise técnica por parte dos serviços municipais afetos ao pelouro do Ambiente do Município e 
de acordo entre as partes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-- -Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano --------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea b) da Cláusula 1-ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, compreendendo, nomeadamente: --------------------  
--- a) Varredura e lavagem manual ou mecânica das vias e espaços públicos, com a exceção da recolha de 
monos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Corte de ervas e aplicação de herbicida; --------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Limpeza de papeleiras --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros. -------------------------------------------------------------------  
--- 2. A extensão do espaço urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a transferir, é o que resulta 
do Anexo B.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea c) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, tendo em atenção o mobiliário em causa, tipologia 
dos equipamentos e o desgaste e utilização a que estão sujeitos, compreendendo, nomeadamente: --------  
--- a) A manutenção do mobiliário existente através da sua limpeza e demais procedimentos que se afigurem 
adequados;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, com prioridade para pinturas, limpezas e 
substituição de peças partidas e/ou danificadas;  ---------------------------------------------------------------------------  
--- c) A substituição do mobiliário quando não for possível proceder à sua reparação.  ---------------------------  
--- 2. Para efeitos do disposto no número anterior considera-se mobiliário urbano, nomeadamente: --------  
--- a) Mesas e bancos de jardim;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Papeleiras;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Bebedouros;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Singulares (IRS), sendo transferidos pela DGAL diretamente para a Junta de Freguesia, por dedução àquelas 
transferências para o município.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. As transferências financeiras para a Junta da União de Freguesias serão efetuadas em duodécimos, 
pela DGAL, até ao dia 15 de cada mês, em conformidade com o respetivo mapa financeiro, que constitui o 
Anexo E.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos humanos e patrimoniais --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- As partes acordam que não são afetos recursos humanos e patrimoniais do Município de Azambuja à 
execução do presente acordo, por não se revelar necessário, dado que as competências transferidas são 
apenas relativas a trabalhos de manutenção corrente e que já se encontravam a ser executadas pela 
Freguesia, por via de anterior acordo de execução, sem prejuízo de eventual alteração que possa ocorrer, 
por acordo entre as partes, caso venha a mostrar-se necessário para o adequado exercício das competências 
legalmente transferidas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Direitos e obrigações das partes ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Compete ao Município:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Acompanhar a transferência das competências nos termos do presente acordo; ---------------------------  
--- b) Comunicar à DGAL as deliberações autorizadoras dos órgãos deliberativos, nos termos dos números 4 
a 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril, para efeitos de inscrição das verbas a transferir 
no Orçamento do Estado, acompanhadas de mapa discriminativo dos recursos financeiros a transferir, 
através de formulário próprio disponibilizado pela DGAL; -----------------------------------------------------------------  
--- c) Prestar apoio técnico e logístico à Freguesia, no âmbito das matérias transferidas, caso o seja solicitado 
e dentro das suas possibilidades;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Compete à União de Freguesia:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Exercer as competências transferidas de modo eficiente e eficaz;  ----------------------------------------------  
--- b) Desenvolver os procedimentos administrativos adequados à realização das despesas, quer no que se 
refere às empreitadas de obras públicas, quer ao fornecimento e aquisição de bens e serviços, com os seus 
recursos próprios ou recorrendo a serviços externos, cumprindo o Código dos Contratos Públicos e o Código 
do Procedimento Administrativo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Aplicar unicamente o recurso financeiro previsto na alínea b) do número anterior ao cumprimento do 
respetivo objeto e a mais nenhum outro fim;  ---------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Solicitar a colaboração do Município, nos termos e para os efeitos da alínea c) do número anterior;  
--- e) Apresentar os relatórios referidos no n.º 3 da cláusula 13.ª, nos quais será prestada informação 
circunstanciada sobre o exercício das competências transferidas; ------------------------------------------------------  
--- f) Dar conhecimento ao Município, no prazo de cinco dias, de toda e qualquer situação de que tenha 
conhecimento e que possa vir a prejudicar, impedir, tornar mais oneroso ou difícil o exercício das 
competências transferidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Compete, ainda à União de Freguesias, no âmbito da cooperação com o Município e outras entidades 
públicas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Colaborar na localização e comunicação de estaleiros ilegais, amontoados de entulho ou vazamento 
de lixos, nomeadamente na via pública e em logradouros abandonados, que representem perigo para o 
meio ambiente e/ou para a saúde pública; ------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Colaborar na localização e comunicação de deficiências de iluminação pública; ----------------------------  
--- c) Colaborar na localização e comunicação da existência de viaturas, roulottes, atrelados, ou outros 
estacionados na via pública em estado de abandono ou a dificultar a circulação de veículos e peões; -------  
--- d) Colaborar na identificação e comunicação de roturas nos sistemas de rega; ---------------------------------  
--- e) Colaborar na divulgação de editais, comunicações de eventos e Boletim Municipal, entre outros. 
--- Cláusula 13.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhamento do desempenho das competências -----------------------------------------------------------------  
--- 1. O Município, através dos seus serviços, pode verificar o cumprimento do presente acordo, mediante a 
realização de vistorias e inspeções à gestão, limpeza, reparações e manutenções realizadas pela União de 
Freguesias, bem como exigir-lhe informações e documentos comprovativos de despesa que considere 
necessários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ANEXO C – MOBILIÁRIO URBANO 
 

 
ANEXO D – ESCOLAS  
 

Freguesia 
Estabelecimentos de Ensino 

Designação Área 
(m2) 

Vale do Paraíso EB1 Vale do Paraíso 421,60 
JI Vale do Paraíso 175,00 

 
ANEXO E – MONTANTES A TRANSFERIR 
 

Freguesia Valor  Valor  
Anual  Mensal 

Alcoentre 83 176,96 6 931,41 
Aveiras de Baixo 30 093,33 2 507,78 
Aveiras de Cima 106 288,96 8 857,41 
Azambuja 150 862,99 12 571,92 
Vale do Paraíso 19 632,36 1 636,03 
Vila Nova da Rainha 40 673,46 3 389,46 
União das Freguesias de Manique do Int., VNS Pedro e Maçussa 136 097,72 11 341,48 

Total 566 825,78 47 235,48 

Mesas e Bancos de Jardim Papeleiras Floreiras Bebedouros Pergulas Cinzeiros 
(Metal) 

Estruturas 
de 

Madeira 
Outros  

Madeira Metal Pedra Madeira Metal Plástico Outros Pedra Metal Outros  
21 1 0 0 3 6 0 18 0 0 3 0 2 0 8  
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--- de e acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 
39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias 
não pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos 
sejam inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias, -------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução foram 
atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e à 
variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; --------------------------  
--- as competências a transferir, objeto dos Acordos de transferência de competências e de recursos em 
anexo, são as mesmas que têm vindo a ser exercidas pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, 
através de acordos de execução, mantendo-se a verificação da não exigência de afetação de recursos 
humanos e materiais, e sendo os recursos financeiros apurados nos termos do considerando anterior; -----  
--- Propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência prevista no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, delibere submeter, à Assembleia Municipal, a minuta de Acordo de transferência 
de competências e recursos a celebrar com a Freguesia de Vila Nova da Rainha, para aprovação e 
consequente autorização para a sua celebração.  ---------------------------------------------------------------------------  
--- ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS ENTRE O MUNICÍPIO DE AZAMBUJA E A 
FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ficou definido, ainda que de forma abstrata, 
o quadro da transferência de competências, designadamente, dos municípios para os órgãos das 
freguesias, cujo regime jurídico veio a ser concretizado pelo Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril; -------  
--- b) nos termos do artigo 2.º do suprarreferido Decreto-Lei, determinou-se o elenco das competências a 
transferir (n.º 1), bem como, a possibilidade de o Município, de entre estas, exercer o seu direito de reserva 
(n.º s 3 e 4); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) das negociações havidas entre os órgãos autárquicos resultou a concordância em manter no seu 
âmbito as competências anteriormente alvo de delegação legal por via dos Acordos de Execução, 
passando agora as mesmas a ser da sua responsabilidade legal; -------------------------------------------------------  
--- d) nos termos do artigo 5.º do citado Decreto-Lei, a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de 
Freguesia deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, com vista 
ao exercício das competências transferidas; ----------------------------------------------------------------------------------  
--- e) o exercício destas competências pelas Freguesias não determina o aumento da despesa pública 
global e promove o aumento da eficiência e da eficácia da gestão de recursos por parte das autarquias, o 
que resulta numa melhoria dos serviços prestados às respetivas populações;  --------------------------------------  
--- f) os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo negocial entre o Município 
e as Freguesias que possibilitou a elaboração de um documento adaptado à realidade específica de cada 
uma, dando cumprimento à aplicação dos princípios da universalidade e da equidade; -------------------------  
--- g) a diferenciação necessária em função da natureza e dimensão das freguesias, da sua população, da 
sua capacidade de execução, face às infraestruturas/equipamentos a transferir, foi tida em consideração, 
tal como previsto no n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16/08; -----------------------------------------------  
--- h) de acordo com o n.º 1 do artigo 9.º do já mencionado Decreto-Lei, conjugado com o n.º 6 do artigo 
39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a repartição de competências entre o município e as freguesias 
não pode determinar um aumento da despesa pública global, nem que os recursos financeiros afetos 
sejam inferiores aos constantes de acordos ou contratos respeitantes às mesmas matérias; -------------------  
--- i) os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração dos anteriores acordos de execução 
foram atualizados em 11,20%, medida que se considera adequada face ao período entretanto decorrido e 
à variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos;------------------------  
--- j) as competências a transferir e objeto do presente acordo, são as mesmas que têm vindo a ser 
exercidas pelas juntas de freguesia ao longo dos últimos anos, através de acordos de execução, mantendo-
se a verificação da não afetação de recursos humanos e materiais e sendo os recursos financeiros apurados 
nos termos do considerando anterior;  ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- k) a base legal que permite este acordo é o Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, e o n.º 2 do artigo 
38.º da Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, tendo também em atenção os artigos 32.º e o artigo 24.º, ambos 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  ---------------------------------------------------------------------------  
--- Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1º MUNICÍPIO DE AZAMBUJA, pessoa coletiva de direito público n.º 506821480, com sede no Praça do 
Município, n.º 19, 2050-315 Azambuja, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
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--- 4. Qualquer alteração ou intervenção nos espaços que ultrapasse a simples manutenção e conservação, 
carece de análise técnica por parte dos serviços municipais afetos ao pelouro do Ambiente do Município e 
de acordo entre as partes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros em espaço urbano --------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea b) da Cláusula 1-ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, compreendendo, nomeadamente: --------------------  
--- a) Varredura e lavagem manual ou mecânica das vias e espaços públicos, com a exceção da recolha de 
monos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Corte de ervas e aplicação de herbicida; --------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Limpeza de papeleiras --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros. -------------------------------------------------------------------  
--- 2. A extensão do espaço urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a transferir, é o que 
resulta do Anexo B.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção 
daquele que seja objeto de concessão ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea c) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público, tendo em atenção o mobiliário em causa, tipologia 
dos equipamentos e o desgaste e utilização a que estão sujeitos, compreendendo, nomeadamente: --------  
--- a) A manutenção do mobiliário existente através da sua limpeza e demais procedimentos que se 
afigurem adequados;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, com prioridade para pinturas, limpezas 
e substituição de peças partidas e/ou danificadas;  -------------------------------------------------------------------------  
--- c) A substituição do mobiliário quando não for possível proceder à sua reparação.  ---------------------------  
--- 2. Para efeitos do disposto no número anterior considera-se mobiliário urbano, nomeadamente: --------  
--- a) Mesas e bancos de jardim;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Papeleiras;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Bebedouros;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Floreiras; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Cinzeiros;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f) Pérgulas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- g) Estruturas de madeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. O número de equipamentos de mobiliário urbano a intervir, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo C. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 
do ensino básico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O exercício da competência referida na alínea e) da Cláusula 1.ª consubstancia-se na prática de todos 
os atos necessários à prossecução do interesse público e compreende, nomeadamente: ------------------------  
--- a) Aquisição e colocação de lâmpadas e respetivos acessórios, fechaduras, vidros, interruptores e telhas; 
--- b) Arranjo de portas, janelas, chão, paredes, tetos e estores; --------------------------------------------------------  
--- c) Fixação de cabides e espelhos; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Colocação, reparação ou substituição de porta rolos de papel higiénico, toalheiros, saboneteiras, 
dispensadores de toalhetes, papeleiras e outros equipamentos similares; -------------------------------------------  
--- e) Pequenas operações elétricas e de canalização, incluindo desentupimento/limpeza de sistemas de 
esgotos, substituição ou reparação de torneiras, autoclismos, tampos de sanitas e equipamentos similares. 
--- 2. Para efeitos do número anterior, consideram-se pequenas reparações aquelas que ocorram 
isoladamente e num determinado período temporal. ----------------------------------------------------------------------  
--- 3. O número de estabelecimentos a intervir e a respetiva área, para efeitos de cálculo dos recursos a 
transferir, é o que resulta do Anexo D. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manutenção dos Espaços envolventes --------------------------------------------------------------------------------------  
--- O exercício da competência referida na alínea f) da Cláusula 1.ª compreende a limpeza, manutenção e 
conservação dos espaços de jogo e recreio, designadamente a substituição das areias, entendendo-se por  
espaço envolvente todo o espaço sob o domínio de jurisdição da escola. ---------------------------------------------  
--- Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- e) Apresentar os relatórios referidos no n.º 3 da cláusula 13.ª, nos quais será prestada informação 
circunstanciada sobre o exercício das competências transferidas; ------------------------------------------------------  
--- f) Dar conhecimento ao Município, no prazo de cinco dias, de toda e qualquer situação de que tenha 
conhecimento e que possa vir a prejudicar, impedir, tornar mais oneroso ou difícil o exercício das 
competências transferidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Compete, ainda à Freguesia, no âmbito da cooperação com o Município e outras entidades públicas: 
--- a) Colaborar na localização e comunicação de estaleiros ilegais, amontoados de entulho ou vazamento 
de lixos, nomeadamente na via pública e em logradouros abandonados, que representem perigo para o 
meio ambiente e/ou para a saúde pública; ------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Colaborar na localização e comunicação de deficiências de iluminação pública; ----------------------------  
--- c) Colaborar na localização e comunicação da existência de viaturas, roulottes, atrelados, ou outros 
estacionados na via pública em estado de abandono ou a dificultar a circulação de veículos e peões; -------  
--- d) Colaborar na identificação e comunicação de roturas nos sistemas de rega; ---------------------------------  
--- e) Colaborar na divulgação de editais, comunicações de eventos e Boletim Municipal, entre outros. -----  
--- Cláusula 13.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhamento do desempenho das competências -----------------------------------------------------------------  
--- 1. O Município, através dos seus serviços, pode verificar o cumprimento do presente acordo, mediante 
a realização de vistorias e inspeções à gestão, limpeza, reparações e manutenções realizadas pela 
Freguesia, bem como exigir-lhe informações e documentos comprovativos de despesa que considere 
necessários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As deliberações da Câmara Municipal no âmbito da verificação do cumprimento do objeto do 
presente acordo são imediatamente aplicáveis e vinculam a Freguesia, devendo esta proceder à correção 
das situações em conformidade com aquelas. --------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A Freguesia apresentará um relatório semestral à Câmara Municipal, no prazo de 60 dias após o 
termo do respetivo semestre, das atividades desenvolvidas no âmbito das competências objeto da 
transferência, sendo que os relatórios serão objeto de apreciação na sessão seguinte da Assembleia 
Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 14.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vicissitudes do Acordo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente acordo pode ser modificado por vontade das partes, sempre que se verifique uma 
alteração anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de acordar nos 
termos aqui previstos ou quando assim o imponham razões de interesse público, desde que devidamente 
fundamentadas.  
--- 2. A modificação ao acordo obedece a forma escrita e segue as especificidades previstas no n.º 3 do 
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, sempre que implique a alteração de recursos a 
transferir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. O presente acordo pode cessar por resolução, com fundamento no incumprimento da contraparte ou 
por motivos de relevante interesse público devidamente justificados. -------------------------------------------------  
--- 4. A cessação do presente acordo não poderá nunca pôr em causa a continuidade do serviço público, 
cabendo ao Município o exercício das competências para as quais o acordo tenha deixado de vigorar e 
enquanto não se alcançar novo acordo ou se decida pela reversão da competência. -----------------------------  
--- Cláusula 15.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Reversão das competências ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Pode ocorrer a reversão das competências transferidas, por acordo entre as partes.  ---------------------  
--- 2. A reversão produz efeitos em data a acordar entre as partes, e implica o regresso dos recursos 
humanos e patrimoniais afetos às competências, caso tenha havido transição dos mesmos, nos temos 
definidos no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril. ------------------------------------------------------  
--- Cláusula 16.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente acordo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021. --------------------------------------------------  
--- 2. O presente terá eficácia após a sua aprovação pelos órgãos deliberativos de ambas as Outorgantes.  
--- Cláusula 17.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ambas as Outorgantes deverão publicitar devidamente este acordo, nos locais de estilo, e publicá-lo 
nas suas páginas da Internet.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 18.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições finais e transitórias -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Gestão e 

manutenção 
de espaços 

verdes 
(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. a))  

Limpeza das vias e 
espaços públicos, 

sarjetas e 
sumidouros em 
espaço urbano 

(cláusula 1ª, n.º 1, al. 
b))  

Manutenção, 
reparação e 
substituição 

do mobiliário 
urbano 

instalado no 
espaço público 

(cláusula 1ª, 
n.º 1, al. c))  

Gestão e 
manutenção 
corrente das 

feiras e 
mercados 

(cláusula 1ª, n.º 
1, al. d))  

Realização de 
pequenas reparações 

nos 
estabelecimentos de 
educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo 
do ensino básico, 

incluindo a 
manutenção dos 

espaços envolventes  
(cláusula 1ª, n.º 1, al. 

e) e f))  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Alcoentre 2 312,96 59 631,00 2 285,16 0,00 18 947,84 83 176,96 
Aveiras de Baixo 9 012,59 18 862,30 2 218,44 0,00 0,00 30 093,33 
Aveiras de Cima 6 978,63 55 461,00 3 085,80 0,00 40 763,53 106 288,96 
Azambuja 28 930,07 67 331,60 5 604,48 0,00 48 996,84 150 862,99 
Vale do Paraíso 2 005,77 10 591,80 1 034,16 0,00 6 000,63 19 632,36 
Vila Nova da Rainha 23 577,74 11 011,58 1 401,12 0,00 4 683,02 40 673,46 
União das 
Freguesias de 
Manique do Int., 
VNS Pedro e 
Maçussa 

43 937,21 66 720,00 8 306,64 0,00 17 133,87 136 097,72 

Total 116 754,97 289 609,28 23 935,80 0,00 136 525,73 566 825,78 
Notas:       
(*) Apurados de acordo com os critérios seguintes:     
 - coluna (2) - 3,61€ por m2 de espaço verde a manter pela Junta de 
Freguesia indicado no Anexo A;      
 - coluna (3) - 1,39€ por m de arruamento da Freguesia indicado no Anexo B;      
 - coluna (4) – 16,68€ por unidade de mobiliário urbano indicada no Anexo C;    
 - coluna (5) - a gestão e manutenção corrente das feiras e mercados será financiada diretamente pelos recursos obtidos no âmbito dessa atividade; 
 - coluna (6) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos  
do art.º 39.º do CIMI) de cada estabelecimento de ensino localizado na Freguesia indicado no Anexo D. 
 

--- Uma vez posta a votação a Proposta 112/P/2020 foi aprovada por unanimidade. ----------------------------  
--- 3. Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências com as Juntas de Freguesia: -------- 
--- 3.1 - Proposta 113/P/2020 – Alcoentre  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------  
--- “Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- nos termos dos artigos 116.º e seguintes do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou 
o Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelece-se o regime jurídico da delegação de competências 
dos órgãos dos municípios nos órgãos das freguesias, em obediência aos princípios da promoção da coesão 
territorial, da melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e da racionalização dos recursos 
disponíveis, determinando-se, ainda, que aquelas sejam formalizadas mediante a celebração de contratos 
interadministrativos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nessa senda, em 09/10/2018, o Município de Azambuja e a Freguesia de Alcoentre celebraram um 
contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da Assembleia de Freguesia 
de Alcoentre, de 03/09/2018, sob proposta da Junta de Freguesia de Alcoentre, de 27/08/2018, bem como 
da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 27/09/2018, sob proposta da Câmara Municipal 
de Azambuja, de 23/08/2018; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ao abrigo do referido contrato interadministrativo, foram delegadas, na Junta de Freguesia, a limpeza 
e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e conservação dos 
caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a manutenção de 
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manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal, a organização de eventos 
gastronómicos locais (tasquinhas), a instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades 
da freguesia, fica melhor acautelada se delegada nas freguesias, em virtude do Município de Azambuja 
não dispor de recursos humanos, técnicos e equipamentos necessários para esse fim.  --------------------------  
--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja, enquanto órgão do Município de Azambuja, NIPC 506821480, 
com sede na Praça do Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, e com o endereço eletrónico geral@cm-
azambuja.pt, representada pelo seu Presidente, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências 
previstas nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2 do artigo 35º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, como Primeira Outorgante, e a Junta de Freguesia de Alcoentre, enquanto órgão da 
Freguesia de Alcoentre, NIPC 506912175, com sede em Rua D. João I, nº 20, 2065-030 Alcoentre, e com o 
endereço eletrónico jfalcoentre@gmail.com, representada pelo seu Presidente Francisco António Galvão 
Morgado, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do nº 1 do artigo 18 do Anexo I da Lei nº 
75/2013, como Segunda Outorgante, -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120º conjugado com artigo 131º da mesma Lei, é 
celebrado o presente contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da 
Assembleia de Freguesia de Alcoentre, em ………… de 2020 (nos termos da alínea g) do nº 1 do artigo 9º), 
sob proposta Junta de Freguesia de Alcoentre, em …………. de 2020 (nos termos das alíneas i) e j) do nº 1 
do artigo 16º), bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, em ……. de 2020 (nos 
termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º), sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de ……………. 
de 2020 (nos termos das alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º, todos do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro) que se regerá pelas seguintes cláusulas: ---------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS  ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1ª  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto do contrato  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo tem por objeto a delegação de competências da Câmara 
Municipal de Azambuja na Junta de Freguesia de Alcoentre, em matéria de:  --------------------------------------   
--- limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, pertencentes ao domínio 
territorial da Freguesia – Anexo A;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- manutenção e conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e 
outros materiais) – Anexo A;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal – Anexo B; --------------------  
--- organização do evento gastronómico local; -------------------------------------------------------------------------------  
--- instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades da freguesia – Anexo C ------------  
--- Cláusula 2ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Forma do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo de delegação de competências é celebrado por escrito, 
composto pelo respetivo clausulado e pelos anexos que dele fazem parte integrante. ---------------------------  
--- Cláusula 3ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições e cláusulas por que se rege o contrato ----------------------------------------------------------------------  
--- 1. Na execução do presente contrato interadministrativo de delegação de competências observar-se-
ão: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos os anexos que dele fazem integrante; ----------------  
--- b) A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Subsidiariamente observar-se-ão, ainda: --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas 
adaptações;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) O Código do Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4ª  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Prazo do contrato -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O período de vigência do contrato interadministrativo de delegação de competências coincide com a 
duração do mandato da Assembleia Municipal de Azambuja, salvo casos excecionais, devidamente 
fundamentados, e sem prejuízo do disposto na cláusula 24ª. ------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO II – MANUTENÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS  -------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vias Municipais  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Segunda 
Outorgante fica obrigada a:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Exercer uma correta e equilibrada execução dos trabalhos enumerados constantes nas cláusulas 6ª 
a 9ª;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Entregar à Primeira Outorgante os relatórios a que se referem as alíneas a) e b) do nº 1 da cláusula 
15ª;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato 
interadministrativo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Cumprir todas as orientações e normas técnicas, legais e regulamentares aplicáveis. --------------------  
--- Cláusula 14º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações adicionais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para uma articulação permanente entre a Primeira Outorgante e a Segunda Outorgante, no âmbito da 
execução deste contrato interadministrativo, podem os representantes indicados por ambas as partes 
reunir mensalmente, ou sempre que necessário, de forma a garantir eficazmente a respetiva concretização 
dos objetivos do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 15ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informação a disponibilizar pela Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------  
--- 1. Serão elaborados pela Segunda Outorgante os seguintes relatórios: -------------------------------------------  
--- a) Relatório semestral de acompanhamento, que deve evidenciar os documentos de despesa referentes 
à aplicação dos recursos financeiros disponibilizados pela Primeira Outorgante;  ----------------------------------  
--- b) Relatório de Avaliação Anual, que deve ser entregue até ao dia 31 de janeiro de cada ano, contendo, 
para além da abordagem financeira, uma apreciação critica da execução do contrato interadministrativo.  
--- 2. A Primeira Outorgante pode, ainda, solicitar outros relatórios ou informações adicionais, sempre que 
necessário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 16ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação dos relatórios -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os relatórios referidos na alínea a) do nº 1 da cláusula anterior que não sejam apresentados nos 
termos aí mencionados implicam para a Segunda Outorgante, a restituição dos recursos financeiros 
disponibilizados pela Primeira Outorgante ou de parte destes. ----------------------------------------------------------  
--- 2. Os relatórios a que se refere o nº 1 da cláusula anterior ficam sujeitos a apreciação da Primeira 
Outorgante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da sua receção que, em caso de necessidade, 
poderá solicitar a apresentação de documentação comprovativa. -----------------------------------------------------  
--- Cláusula 17ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ocorrências e emergências -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Segunda Outorgante deve comunicar à Primeira Outorgante, imediatamente, por contacto pessoal e 
por escrito, qualquer anomalia que afete ou possa afetar de forma significativa a normal execução do 
contrato interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 18ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação do cumprimento do objeto do contrato ---------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante pode verificar o cumprimento do objeto do contrato interadministrativo pela 
Segunda Outorgante, mediante a realização de vistorias e inspeções, bem como exigir informações e 
documentos que considere necessários. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As determinações da Primeira Outorgante emitidas no âmbito da verificação do cumprimento desse 
contrato são imediatamente aplicáveis e vinculam a Segunda Outorgante, devendo esta proceder à 
correção das situações em conformidade com aquelas.  -------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VI – MODIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E CESSAÇÃO DO CONTRATO  ----------------------------------------  
--- Cláusula 19ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Modificação do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente contrato interadministrativo pode ser modificado por acordo entre as partes outorgantes, 
sempre que as circunstâncias em que estas fundamentem a decisão de contratar a delegação de 
competências objeto do presente contrato tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível.  ----------  
--- 2. A modificação do contrato interadministrativo obedece a forma escrita. -------------------------------------  
--- Cláusula 20ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Suspensão do contrato-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A execução do objeto do presente contrato interadministrativo pode ser, total ou parcialmente, 
suspensa com os seguintes fundamentos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Cláusula 30ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Norma Revogatória ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- São revogados o contrato interadministrativo, celebrado entre a Primeira e Segunda Outorgante em 9 
de outubro de 2018, e respetivas adendas, celebradas em 10 de outubro de 2019 e 2 de janeiro de 2020.   
--- Uma vez posta a votação a Proposta 113/P/2020 foi aprovada por unanimidade. ----------------------------
---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ANEXO A – CAMINHOS VICINAIS E REDE VIÁRIA MUNICIPAL (ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS) 

Freguesia 
Caminhos Vicinais Rede Viária Municipal 

Metros 
(m) % Estradas 

(km) 
Caminhos 

(km) 
Estradas e 
Caminhos 

(km) 
% 

Alcoentre 87 687 15,1% 19,62 29,49 49,11 16,4% 
Aveiras de Baixo 44 390 7,6% 13,87 11,51 25,38 8,5% 
Aveiras de Cima 74 900 12,9% 39,93 23,74 63,67 21,3% 
Azambuja 201 012 34,5% 43,96 15,61 59,57 19,9% 
Vale do Paraíso 22 004 3,8% 3,92 9,60 13,52 4,5% 
Vila Nova da Rainha 24 566 4,2% 3,62 0,48 4,10 1,4% 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de 
São Pedro e Maçussa 127 306 21,9% 50,40 33,85 84,25 28,1% 

Total 581 865 100% 175,32 124,28 299,60 100,0% 
 
ANEXO B – PARQUES INFANTIS E OUTROS EQUIPAMENTOS SOCIAIS MUNICIPAIS 
 

Freguesia 
Parques Infantis Outros Equipamentos Sociais 

Municipais  
Designação N.º de 

Equipamentos Designação Área (m2)  

Alcoentre 

Parque infantil da Socasa de Alcoentre 3 

- - 

 

Parque infantil da EB de Alcoentre 3  

Parque infantil de Casais das Boiças 5  

Parque infantil de Tagarro 3  
 
 
ANEXO C – ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALÍCIAS – LOCALIDADES  
 

Freguesia Localidade Valor (€) 

Alcoentre 

Alcoentre 800,00 
Casais das Boiças 400,00 
Espinheira 400,00 
Quebradas 400,00 
Tagarro 400,00 

 
ANEXO D – MONTANTES A TRANSFERIR 
 

Freguesia Valor  
Anual Duodécimo 

Valor a 
transferir 

no mês 
anterior ao 

evento 

Valor a 
transferir 

no mês 
anterior ao 

Natal 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Alcoentre 38 289,34 2 740,78 3 000,00 2 400,00 
Aveiras de Baixo 37 118,32 2 709,86 3 000,00 1 600,00 
Aveiras de Cima 41 654,14 3 054,51 3 000,00 2 000,00 
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caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais) e a manutenção de 
alguns dos equipamentos sociais que integram o património municipal; ---------------------------------------------  
--- em 02/01/2020, foram celebradas duas adendas ao contrato interadministrativo, uma referente a 
iluminação e decoração natalícias nas localidades da freguesia, após autorização da Assembleia de 
Freguesia de Aveiras de Baixo, de 11/12/2019, sob proposta da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, de 
4/12/2019, bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 28/11/2019, sob 
proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 05/11/2019, e outra, referente à organização do evento 
gastronómico local, após autorização da Assembleia de Freguesia de Aveiras de Baixo, de 11/12/2019, sob 
proposta da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, de 04/12/2019, bem como da autorização da 
Assembleia Municipal de Azambuja, de 27/06/2019, sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 
18/06/2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Administração Pública deve pautar-se por critérios de eficiência e economicidade, que não se 
compadecem com a dispersão das competências delegadas por vários documentos, antes justificando a 
aglutinação num único instrumento jurídico; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração do contrato interadministrativo e 
respetivas adendas, atualmente em vigor, justificam ser atualizados por força do período entretanto 
decorrido e da variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; ------  
--- no âmbito das competências atribuídas nos artigos 16º e 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, e após autorização dos órgãos deliberativos competentes, nomeadamente, Assembleia 
Municipal de Azambuja e Assembleia de Freguesia de Aveiras de Baixo, a Câmara Municipal de Azambuja 
e a Junta de Freguesia de Alcoentre mantêm a sua pretensão de contratualizar a delegação das 
competências;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Câmara Municipal pode submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, propostas de 
celebração de contratos interadministrativos de delegação de competências, nos termos previstos nas 
alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------  
--- incumbe à Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, autorizar a celebração de contratos interadministrativos de delegação de 
competências entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos do disposto no artigo 23º, na alínea k) do nº 1 do artigo 25º, nas alíneas l) e m) do nº 1 do 
artigo 33º e nos artigos 116º e seguintes todos do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro:-------------  
--- 1. Aprovar a minuta ora anexa, que faz parte integrante da presente proposta, do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Azambuja e a Freguesia de 
Aveiras de Baixo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Solicitar à Assembleia Municipal autorização para a sua celebração, bem como para a afetação dos 
recursos financeiros necessários para o encargo plurianual previsto. --------------------------------------------------  
--- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -----------------------------------------  
--- Considerando que para uma atuação autárquica conjunta, em que estejam presentes o respeito pela 
autonomia, a cooperação, a solidariedade e corresponsabilidade, se torna vital que os diferentes órgãos 
autárquicos se esforcem por rentabilizar os meios disponíveis no sentido de melhor responderem aos 
problemas existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que a descentralização da atividade autárquica visa aumentar a eficácia e eficiência da 
resposta aos problemas e necessidades que devem ser ultrapassados todos os dias no território 
correspondente a cada freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que da conjugação do disposto no nº 2 do artigo 117º com o artigo 131º, ambos do Anexo 
I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os municípios, para a prossecução das suas atribuições em todos 
os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais, podem delegar competências nos 
órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que por força do preceituado na alínea l) do 1 do artigo 33º do Anexo I da mesma Lei, 
cabe às câmaras municipais discutir e preparar com as juntas de freguesia/união de freguesias os 
contratos interadministrativos de delegação de competências. ---------------------------------------------------------  
--- Considerando, ainda, que de acordo com informação emitida pelo Município de Azambuja, nos termos 
e para os efeitos do disposto no nº 3 do artigo 115º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e 
conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a 
manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal, a organização de eventos 
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--- Consideram-se vias municipais para efeitos do objeto do presente contrato interadministrativo todas 
as que constam no cadastro municipal de vias, cuja extensão consta do anexo A. ---------------------------------  
--- Cláusula 6ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas nas alíneas a) e b) da cláusula 1.ª, 
compreendem o trabalho de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais; ----------------------------  
--- b) conservação das estradas e caminhos municipais que compreende, de entre outros trabalhos, a 
reparação corrente de pavimentos rodoviários (aplicação de massas asfálticas e outros materiais). ---------  
--- CAPÍTULO III – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS QUE INTEGRAM O PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
--- Cláusula 7ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Equipamentos Sociais Municipais ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se equipamentos sociais que integram o património municipal, para efeitos do presente 
contrato interadministrativo, os parques infantis e equipamentos administrativos, desportivos e culturais 
que constam no anexo B. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 8ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de limpeza, conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas na alínea c) da cláusula 1.ª 
relativamente aos equipamentos indicados no anexo B, compreendem o trabalho de manutenção e 
reparação corrente dos equipamentos existentes nos parques infantis e a limpeza, conservação e 
reparação corrente dos restantes equipamentos sociais municipais. ---------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO IV — INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALÍCIA E DECORAÇÃO ----------------------------------------  
--- Cláusula 9ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para efeitos do presente contrato interadministrativo, a instalação da iluminação e decoração 
natalícias delegada abrange as localidades da freguesia identificadas no anexo C. -------------------------------  
--- CAPÍTULO V – RECURSOS FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E HUMANOS ---------------------------------------------  
--- Cláusula 10ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos Financeiros e modo de afetação ----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante apoiará financeiramente a Segunda Outorgante, dotando-a com as verbas 
necessárias ao desempenho das competências delegadas, de acordo com o montante anual, apurado nos 
termos do anexo D. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As transferências financeiras serão efetuadas em duodécimos, a realizar até ao dia 25 de cada mês, 
com exceção da organização do evento gastronómico local e da iluminação e decoração natalícias, cujas 
dotações serão transferidas no mês anterior ao do evento e do Natal, respetivamente, mediante 
solicitação da Segunda Outorgante. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos e Modo de afetação--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os recursos destinados à execução deste contrato interadministrativo de delegação de competências 
são disponibilizados pela Primeira Outorgante à Segunda, nas seguintes condições: -----------------------------  
--- a) Apoio técnico à Segunda Outorgante, estando esta, obrigada a cumprir todas as orientações e 
normas técnicas constantes dos regulamentos e disposições legais, na execução dos trabalhos a que se 
referem as cláusulas 6.ª e 8.ª; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Fornecimento dos meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda Outorgante.  
--- Cláusula 12ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Primeira Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Primeira 
Outorgante obriga-se a:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Prestar apoio técnico à Segunda Outorgante; -------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecer os meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda outorgante;  ---  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato e apoio técnico;  
--- d) Aprovar os relatórios trimestrais e anuais de acompanhamento referente à execução das 
competências delegadas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Proceder mensalmente à transferência dos recursos financeiros identificados na cláusula 10.ª.    -----  
--- Cláusula 13ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Segunda 
Outorgante fica obrigada a:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- 2. Quando a suspensão seja fundamentada nos termos da alínea b) do número anterior, os Outorgantes 
devem demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do nº 3 do artigo 115º do 
Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 21ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Resolução pelas Partes Outorgantes  ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato, as partes outorgantes podem 
resolver o presente contrato interadministrativo 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 nº 3 do artigo 
115º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 23ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Revogação---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. As partes podem, por mútuo acordo, revogar o presente contrato interadministrativo de delegação 
de competências.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A revogação obedece a forma escrita. -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 24ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caducidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O contrato interadministrativo caduca nos termos gerais, designadamente, pelo decurso do respetivo 
período de vigência, de acordo com o disposto na cláusula 4ª, extinguindo-se as relações contratuais 
existentes entre as partes, salvo o disposto no número seguinte. 
--- 2. O contrato interadministrativo considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal, 
sem prejuízo dos outorgantes poderem promover a denúncia do mesmo, no prazo de seis meses após a 
instalação deste órgão municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A mudança dos titulares dos órgãos contraentes não determina a caducidade do presente contrato 
interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 25ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Comunicações e notificações ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 
as partes do contrato, estas deverão ser dirigidas, através de correio eletrónico, com aviso de receção e 
leitura para o respetivo endereço eletrónico identificado neste contrato interadministrativo. -----------------  
--- 2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato interadministrativo deverá 
ser comunicada à outra parte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 26.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Autos de receção  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A delegação da competência prevista na alínea c) da cláusula 1.ª formaliza-se através da celebração 
de auto de receção, sempre que o equipamento em causa revista a natureza de parque infantil. -------------  
--- 2. Até à celebração do auto de receção referido no número anterior, a manutenção do equipamento 
continua a ser assegurada pelo Primeiro Outorgante. ----------------------------------------------------------------------  
--- 3. É dispensada a celebração de auto de receção relativamente aos parques já rececionados no âmbito 
da vigência de contratos interadministrativos anteriores. -----------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 27ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Foro competente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste contrato 
interadministrativo de delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo de Círculo 
de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 28º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021.  ------------------------  
--- Cláusula 29ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Este contrato interadministrativo é publicitado no sítio da internet do Município de Azambuja.  ----------  
--- Cláusula 30ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Norma Revogatória ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Uma vez posta a votação a Proposta 114/P/2020 foi aprovada por unanimidade.  ----------------------------  
---3.3 - Proposta 115/P/2020 – Aveiras de Cima -------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
--- “Considerando:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos dos artigos 116.º e seguintes do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou 
o Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelece-se o regime jurídico da delegação de competências 
dos órgãos dos municípios nos órgãos das freguesias, em obediência aos princípios da promoção da coesão 
territorial, da melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e da racionalização dos recursos 
disponíveis, determinando-se, ainda, que aquelas sejam formalizadas mediante a celebração de contratos 
interadministrativos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nessa senda, em 09/10/2018, o Município de Azambuja e a Freguesia de Aveiras de Cima celebraram 
um contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da Assembleia de 
Freguesia de Aveiras de Cima, de 24/09/2018, sob proposta da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, de 
04/09/2018, bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 27/09/2018, sob 
proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 23/08/2018; ----------------------------------------------------------  
--- ao abrigo do referido contrato interadministrativo, foram delegadas, na Junta de Freguesia, a limpeza 
e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e conservação dos 
caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a manutenção de 
alguns dos equipamentos sociais que integram o património municipal; ---------------------------------------------  
--- em 30/11/2018, foi celebrada uma adenda ao contrato interadministrativo (manutenção do espaço 
sénior da Casa da Câmara, do WC da Casa da Câmara, do minicampo de jogos da Urbanização de Chães 
e do parque infantil da Travessa do Parque), após autorização da Assembleia de Freguesia de Aveiras de 
Cima, de 28/11/2018, sob proposta da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, de 13/11/2018, bem como 
da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 21/11/2018, sob proposta da Câmara Municipal 
de Azambuja, de 13/11/2018; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- em 10/10/2019, foi, igualmente, celebrada uma adenda ao contrato interadministrativo (organização 
do evento gastronómico local), após autorização da Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima, de 
27/09/2019, sob proposta da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, de 10/09/2019, bem como da 

Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Limpeza e 
corte de 

vegetação 
(cláusula 1ª, 

al. a))  

Manutenção e 
conservação 

dos caminhos e 
estradas 

municipais 
(cláusula 1ª, al. 

b))  

Manutenção 
de parques 

infantis 
(cláusula 1ª, al. 

c))  

Manutenção de 
outros 

equipamentos 
sociais 

(cláusula 1ª, al. 
c))  

Organização de 
evento 

gastronómico 
local 

(tasquinhas) 
(cláusula 1ª, al. 

d))  

Instalação de 
iluminação 
natalícia e 
decoração 

(cláusula 1ª, 
al. e))  

Aquisição de 
produtos 

fitossanitários 
(cláusula 1ª, 

al. f))  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Alcoentre 7 014,96 18 218,06 7 656,32 0,00 3 000,00 2 400,00 0,00 38 289,34 
Aveiras de Baixo 3 551,20 9 424,42 5 468,80 11 073,90 3 000,00 1 600,00 3 000,00 37 118,32 
Aveiras de Cima 5 992,00 23 635,25 4 375,04 2 651,85 3 000,00 2 000,00 0,00 41 654,14 
Azambuja 16 080,96 22 113,98 13 672,00 4 568,10 3 000,00 800,00 0,00 60 235,04 
Vale do Paraíso 1 760,32 5 009,04 1 640,64 20 583,78 3 000,00 800,00 3 000,00 35 793,78 
Vila Nova da Rainha 1 965,28 5 000,00 3 281,28 0,00 3 000,00 800,00 3 000,00 17 046,56 
União das 
Freguesias de 
Manique do 
Intendente, Vila 
Nova de São Pedro 
e Maçussa 

10 184,48 31 278,67 8 203,20 12 010,41 3 000,00 2 400,00 0,00 67 076,76 

Total 46 549,20 114 679,42 44 297,28 50 888,03 21 000,00 10 800,00 9 000,00 297 213,94 
Notas: 

    
(*) Apurados de acordo com os critérios seguintes: 
- coluna (2) - 0,08€ por metro dos caminhos vicinais localizados em cada freguesia;          
- coluna (3) - 371,04€ por km da rede viária municipal (estradas e caminhos municipais) localizados em cada freguesia, com o limite mínimo de 5.000€ por freguesia; 
- coluna (4) - 546,88€ por equipamento existente nos parques infantis localizados em cada freguesia; 
- coluna (5) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos do art.º 39.º do CIMI) 
de cada equipamento indicado no Anexo B, com exceção: do pavilhão desportivo de Vale do Paraíso, cuja % corresponde a 1,835%; dos minicampos de jogos, cuja valor corresponde a 3,61€ 
por m2; e limpeza do WC do Espaço Sénior em Aveiras de Cima, cujo montante é de 1.112€; 
- coluna (7) - 800€ por localidade sede da freguesia e 400€ pelas restantes localidades. 
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--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja, enquanto órgão do Município de Azambuja, NIPC 506821480, 
com sede na Praça do Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, e com o endereço eletrónico geral@cm-
azambuja.pt, representada pelo seu Presidente, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências 
previstas nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2 do artigo 35º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, como Primeira Outorgante, e a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, enquanto órgão 
da Freguesia de Aveiras de Cima, NIPC 506 864 804, com sede na Rua 25 de Abril, n? 19, 2050-066 Aveiras 
de Cima, e com o endereço eletrónico secretaria@freguesia-aveiras-cima.pt representada pelo seu 
Presidente António Rodrigues Torrão, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do nº 1 do 
artigo 18 do Anexo I da Lei nº 75/2013, como Segunda Outorgante, --------------------------------------------------  
--- Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120º conjugado com artigo 131º da mesma Lei, é 
celebrado o presente contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da 
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima, em ………… de 2020 (nos termos da alínea g) do nº 1 do artigo 
9º), sob proposta Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, em …………. de 2020 (nos termos das alíneas i) e 
j) do nº 1 do artigo 16º), bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, em ……. de 
2020 (nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º), sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 
……………. de 2020 (nos termos das alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º, todos do Anexo I da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro) que se regerá pelas seguintes cláusulas: -------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo tem por objeto a delegação de competências da Câmara 
Municipal de Azambuja na Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, em matéria de:  ------------------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, pertencentes ao 
domínio territorial da Freguesia – Anexo A; -----------------------------------------------------------------------------------  
--- b) manutenção e conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e 
outros materiais) – Anexo A; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal – Anexo B; -----------------  
--- d) organização do evento gastronómico local; ----------------------------------------------------------------------------  
--- e) instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades da freguesia – Anexo C ---------  
--- Cláusula 2ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Forma do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo de delegação de competências é celebrado por escrito, 
composto pelo respetivo clausulado e pelos anexos que dele fazem parte integrante.  ---------------------------  
--- Cláusula 3ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições e cláusulas por que se rege o contrato ----------------------------------------------------------------------  
--- 1. Na execução do presente contrato interadministrativo de delegação de competências observar-se-
ão: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos os anexos que dele fazem integrante;  ----------------  
--- b) A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  -----------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Subsidiariamente observar-se-ão, ainda: --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas 
adaptações;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Prazo do contrato -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O período de vigência do contrato interadministrativo de delegação de competências coincide com a 
duração do mandato da Assembleia Municipal de Azambuja, salvo casos excecionais, devidamente 
fundamentados, e sem prejuízo do disposto na cláusula 24ª. ------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO II – MANUTENÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vias Municipais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se vias municipais para efeitos do objeto do presente contrato interadministrativo todas 
as que constam no cadastro municipal de vias, cuja extensão consta do anexo A. ---------------------------------  
--- Cláusula 6ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------------------  
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--- b) Entregar à Primeira Outorgante os relatórios a que se referem as alíneas a) e b) do nº 1 da cláusula 
15ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato 
interadministrativo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Cumprir todas as orientações e normas técnicas, legais e regulamentares aplicáveis.  --------------------  
--- Cláusula 14º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações adicionais --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Para uma articulação permanente entre a Primeira Outorgante e a Segunda Outorgante, no âmbito da 
execução deste contrato interadministrativo, podem os representantes indicados por ambas as partes 
reunir mensalmente, ou sempre que necessário, de forma a garantir eficazmente a respetiva concretização 
dos objetivos do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 15ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informação a disponibilizar pela Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------  
--- 1. Serão elaborados pela Segunda Outorgante os seguintes relatórios: -------------------------------------------  
--- a) Relatório semestral de acompanhamento, que deve evidenciar os documentos de despesa referentes 
à aplicação dos recursos financeiros disponibilizados pela Primeira Outorgante;  ----------------------------------  
--- b) Relatório de Avaliação Anual, que deve ser entregue até ao dia 31 de janeiro de cada ano, contendo, 
para além da abordagem financeira, uma apreciação critica da execução do contrato interadministrativo.  
--- 2. A Primeira Outorgante pode, ainda, solicitar outros relatórios ou informações adicionais, sempre que 
necessário.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 16ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação dos relatórios -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os relatórios referidos na alínea a) do nº 1 da cláusula anterior que não sejam apresentados nos 
termos aí mencionados implicam para a Segunda Outorgante, a restituição dos recursos financeiros 
disponibilizados pela Primeira Outorgante ou de parte destes. ----------------------------------------------------------  
--- 2. Os relatórios a que se refere o nº 1 da cláusula anterior ficam sujeitos a apreciação da Primeira 
Outorgante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da sua receção que, em caso de necessidade, 
poderá solicitar a apresentação de documentação comprovativa. -----------------------------------------------------  
--- Cláusula 17ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ocorrências e emergências -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Segunda Outorgante deve comunicar à Primeira Outorgante, imediatamente, por contacto pessoal e 
por escrito, qualquer anomalia que afete ou possa afetar de forma significativa a normal execução do 
contrato interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 18ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação do cumprimento do objeto do contrato ---------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante pode verificar o cumprimento do objeto do contrato interadministrativo pela 
Segunda Outorgante, mediante a realização de vistorias e inspeções, bem como exigir informações e 
documentos que considere necessários. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As determinações da Primeira Outorgante emitidas no âmbito da verificação do cumprimento desse 
contrato são imediatamente aplicáveis e vinculam a Segunda Outorgante, devendo esta proceder à 
correção das situações em conformidade com aquelas. -------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VI – MODIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E CESSAÇÃO DO CONTRATO -----------------------------------------  
--- Cláusula 19ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Modificação do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente contrato interadministrativo pode ser modificado por acordo entre as partes outorgantes, 
sempre que as circunstâncias em que estas fundamentem a decisão de contratar a delegação de 
competências objeto do presente contrato tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível. ----------  
--- 2. A modificação do contrato interadministrativo obedece a forma escrita. -------------------------------------  
--- Cláusula 20ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Suspensão do contrato-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A execução do objeto do presente contrato interadministrativo pode ser, total ou parcialmente, 
suspensa com os seguintes fundamentos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente, em virtude de mora de 
um dos Outorgantes na disponibilização de meios ou bens necessários à sua execução; -------------------------  
--- b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas.--------------------------------------  
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---São revogados o contrato interadministrativo, celebrado entre a Primeira e Segunda Outorgante em 9 
de outubro de 2018, e respetivas adendas, celebradas em 30 de novembro de 2018, 10 de outubro de 2019 
e 2 de janeiro de 2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ANEXO A - ESPAÇOS VERDES 

Freguesia Espaços Verdes 

Designação Área (m2) Responsabilidade 

Aveiras de Cima 

Jardim Joaquim Gomes Loureiro 1 571,00 JF 
Escola Básica Vale Aveiras (triângulo) 90,00 JF 
Jardim do Posto Médico 270,00 JF 
Jardim das Comeiras I  138,00 CM 
Jardim das Comeiras II 1 474,00 CM 
Entrada Sul de Aveiras de Cima 152,00 CM 
Urbanização das Chães II 1 610,00 CM 
EB1 de Aveiras de Cima 202,00 CM 
Escola Grandella 871,00 CM 
Urbanização das Chães I 2 592,00 CM 
Rotunda de Aveiras de Cima 2 266,00 CM 
Rotundas de Vale do Brejo 216,00 CM 
EB23 – Aveiras de Cima 4 100,00 CM 

 
ANEXO B – LIMPEZA URBANA 

Freguesia Arruamentos para limpeza urbana (m) 

Aveiras de Cima 39 900 
 
ANEXO C – MOBILIÁRIO URBANO 
 

 

ANEXO D – ESCOLAS  

Freguesia Estabelecimentos de Ensino 

Designação Área (m2) 
Aveiras de Cima 

EB1 Aveiras de Cima 1 275,74 
EBI e JI Vale Aveiras 2 432,49 
EB1 Vale do Brejo 344,60 

 
ANEXO E – MONTANTES A TRANSFERIR 

Freguesia Valor  Valor  
Anual  Mensal 

Alcoentre 83 176,96 6 931,41 
Aveiras de Baixo 30 093,33 2 507,78 
Aveiras de Cima 106 288,96 8 857,41 
Azambuja 150 862,99 12 571,92 
Vale do Paraíso 19 632,36 1 636,03 
Vila Nova da Rainha 40 673,46 3 389,46 
União das Freguesias de Manique do 
Int., VNS Pedro e Maçussa 136 097,72 11 341,48 

Total 566 825,78 47 235,48 

Mesas e Bancos de Jardim Papeleiras Floreiras Bebedouros Pergulas Cinzeiros 
(Metal) 

Estruturas 
de 

Madeira 
Outros 

Madeira Metal Pedra Madeira Metal Plástico Outros Pedra Metal Outros 
74 5 24 1 23 14 0 41 2 0 0 0 1 0 0 
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--- em 02/01/2020, foi, igualmente, celebrada uma adenda ao contrato interadministrativo (instalação de 
iluminação e decoração natalícias nas localidades da freguesia), após autorização da Assembleia de 
Freguesia de Azambuja, de 17/12/2019, sob proposta da Junta de Freguesia de Azambuja, de 2/12/2019, 
bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 28/11/2019, sob proposta da Câmara 
Municipal de Azambuja, de 05/11/2019; ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Administração Pública deve pautar-se por critérios de eficiência e economicidade, que não se 
compadecem com a dispersão das competências delegadas por vários documentos, antes justificando a 
aglutinação num único instrumento jurídico; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração do contrato interadministrativo e 
respetivas adendas, atualmente em vigor, justificam ser atualizados por força do período entretanto 
decorrido e da variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; ------  
--- no âmbito das competências atribuídas nos artigos 16º e 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, e após autorização dos órgãos deliberativos competentes, nomeadamente, Assembleia 
Municipal de Azambuja e Assembleia de Freguesia de Azambuja, a Câmara Municipal de Azambuja e a 
Junta de Freguesia de Azambuja mantêm a sua pretensão de contratualizar a delegação das competências 
anteriormente estabelecida;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Câmara Municipal pode submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, propostas de 
celebração de contratos interadministrativos de delegação de competências, nos termos previstos nas 
alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------  
--- incumbe à Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, autorizar a celebração de contratos interadministrativos de delegação de 
competências entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------------  
Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nos termos do disposto no artigo 23º, na alínea k) do nº 1 do artigo 25º, nas alíneas l) e m) do nº 1 do 
artigo 33º e nos artigos 116º e seguintes todos do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro:-------------  
--- 1. Aprovar a minuta ora anexa, que faz parte integrante da presente proposta, do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Azambuja e a Freguesia de 
Azambuja; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Solicitar à Assembleia Municipal autorização para a sua celebração, bem como para a afetação dos 
recursos financeiros necessários para o encargo plurianual previsto. --------------------------------------------------  
--- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -----------------------------------------  
--- Considerando que para uma atuação autárquica conjunta, em que estejam presentes o respeito pela 
autonomia, a cooperação, a solidariedade e corresponsabilidade, se torna vital que os diferentes órgãos 
autárquicos se esforcem por rentabilizar os meios disponíveis no sentido de melhor responderem aos 
problemas existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que a descentralização da atividade autárquica visa aumentar a eficácia e eficiência da 
resposta aos problemas e necessidades que devem ser ultrapassados todos os dias no território 
correspondente a cada freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que da conjugação do disposto no nº 2 do artigo 117º com o artigo 131º, ambos do Anexo 
I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os municípios, para a prossecução das suas atribuições em todos 
os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais, podem delegar competências nos 
órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que por força do preceituado na alínea l) do 1 do artigo 33º do Anexo I da mesma Lei, 
cabe às câmaras municipais discutir e preparar com as juntas de freguesia/união de freguesias os 
contratos interadministrativos de delegação de competências. ---------------------------------------------------------  
--- Considerando, ainda, que de acordo com informação emitida pelo Município de Azambuja, nos termos 
e para os efeitos do disposto no nº 3 do artigo 115º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e 
conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a 
manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal, a organização de eventos 
gastronómicos locais (tasquinhas), a instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades 
da freguesia, fica melhor acautelada se delegada nas freguesias, em virtude do Município de Azambuja 
não dispor de recursos humanos, técnicos e equipamentos necessários para esse fim.  --------------------------  
--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja, enquanto órgão do Município de Azambuja, NIPC 506821480, 
com sede na Praça do Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, e com o endereço eletrónico geral@cm-
azambuja.pt, representada pelo seu Presidente, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências 
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--- b) conservação das estradas e caminhos municipais que compreende, de entre outros trabalhos, a 
reparação corrente de pavimentos rodoviários (aplicação de massas asfálticas e outros materiais). ---------  
--- CAPÍTULO III – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS QUE INTEGRAM O PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
--- Cláusula 7ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Equipamentos Sociais Municipais ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se equipamentos sociais que integram o património municipal, para efeitos do presente 
contrato interadministrativo, os parques infantis e equipamentos administrativos, desportivos e culturais 
que constam no anexo B. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 8ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de limpeza, conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas na alínea c) da cláusula 1.ª 
relativamente aos equipamentos indicados no anexo B, compreendem o trabalho de manutenção e 
reparação corrente dos equipamentos existentes nos parques infantis e a limpeza, conservação e 
reparação corrente dos restantes equipamentos sociais municipais. ---------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO IV — INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALÍCIA E DECORAÇÃO ----------------------------------------  
--- Cláusula 9ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para efeitos do presente contrato interadministrativo, a instalação da iluminação e decoração 
natalícias delegada abrange as localidades da freguesia identificadas no anexo C. -------------------------------  
--- CAPÍTULO V – RECURSOS FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E HUMANOS ---------------------------------------------  
--- Cláusula 10ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos Financeiros e modo de afetação ----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante apoiará financeiramente a Segunda Outorgante, dotando-a com as verbas 
necessárias ao desempenho das competências delegadas, de acordo com o montante anual, apurado nos 
termos do anexo D. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As transferências financeiras serão efetuadas em duodécimos, a realizar até ao dia 25 de cada mês, 
com exceção da organização do evento gastronómico local e da iluminação e decoração natalícias, cujas 
dotações serão transferidas no mês anterior ao do evento e do Natal, respetivamente, mediante 
solicitação da Segunda Outorgante. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos e Modo de afetação--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os recursos destinados à execução deste contrato interadministrativo de delegação de competências 
são disponibilizados pela Primeira Outorgante à Segunda, nas seguintes condições: -----------------------------  
--- a) Apoio técnico à Segunda Outorgante, estando esta, obrigada a cumprir todas as orientações e 
normas técnicas constantes dos regulamentos e disposições legais, na execução dos trabalhos a que se 
referem as cláusulas 6.ª e 8.ª; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecimento dos meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda 
Outorgante.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Primeira Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Primeira 
Outorgante obriga-se a:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Prestar apoio técnico à Segunda Outorgante; -------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecer os meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda outorgante;  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato e apoio técnico;  
--- d) Aprovar os relatórios trimestrais e anuais de acompanhamento referente à execução das 
competências delegadas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Proceder mensalmente à transferência dos recursos financeiros identificados na cláusula 10.ª.    -----  
--- Cláusula 13ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Segunda 
Outorgante fica obrigada a:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Exercer uma correta e equilibrada execução dos trabalhos enumerados constantes nas cláusulas 6ª 
a 9ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Entregar à Primeira Outorgante os relatórios a que se referem as alíneas a) e b) do nº 1 da cláusula 
15ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato 
interadministrativo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- 1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato, as partes outorgantes podem 
resolver o presente contrato interadministrativo 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 nº 3 do artigo 
115º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 23ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Revogação---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. As partes podem, por mútuo acordo, revogar o presente contrato interadministrativo de delegação 
de competências.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A revogação obedece a forma escrita. -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 24ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caducidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O contrato interadministrativo caduca nos termos gerais, designadamente, pelo decurso do respetivo 
período de vigência, de acordo com o disposto na cláusula 4ª, extinguindo-se as relações contratuais 
existentes entre as partes, salvo o disposto no número seguinte. -------------------------------------------------------  
--- 2. O contrato interadministrativo considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal, 
sem prejuízo dos outorgantes poderem promover a denúncia do mesmo, no prazo de seis meses após a 
instalação deste órgão municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A mudança dos titulares dos órgãos contraentes não determina a caducidade do presente contrato 
interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 25ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Comunicações e notificações ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 
as partes do contrato, estas deverão ser dirigidas, através de correio eletrónico, com aviso de receção e 
leitura para o respetivo endereço eletrónico identificado neste contrato interadministrativo. -----------------  
--- 2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato interadministrativo deverá 
ser comunicada à outra parte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 26.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Autos de receção  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A delegação da competência prevista na alínea c) da cláusula 1.ª formaliza-se através da celebração 
de auto de receção, sempre que o equipamento em causa revista a natureza de parque infantil. -------------  
--- 2. Até à celebração do auto de receção referido no número anterior, a manutenção do equipamento 
continua a ser assegurada pelo Primeiro Outorgante. ----------------------------------------------------------------------  
--- 3. É dispensada a celebração de auto de receção relativamente aos parques já rececionados no âmbito 
da vigência de contratos interadministrativos anteriores. -----------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 27ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Foro competente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste contrato 
interadministrativo de delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo de Círculo 
de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 28º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021.  ------------------------  
--- Cláusula 29ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Este contrato interadministrativo é publicitado no sítio da internet do Município de Azambuja.  ----------  
--- Cláusula 30ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Norma Revogatória ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- São revogados o contrato interadministrativo, celebrado entre a Primeira e Segunda Outorgante em 26 
de novembro de 2018, e respetivas adendas, celebradas em 2 de janeiro de 2019 e 2 de janeiro de 2020.   
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--- Uma vez posta a votação a Proposta 116/P/2020 foi aprovada por unanimidade. ----------------------------  
---3.5 - Proposta 117/P/2020 – União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova S. Pedro e 
Maçussa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---“Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- nos termos dos artigos 116.º e seguintes do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou 
o Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelece-se o regime jurídico da delegação de competências 
dos órgãos dos municípios nos órgãos das freguesias, em obediência aos princípios da promoção da coesão 
territorial, da melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e da racionalização dos recursos 
disponíveis, determinando-se, ainda, que aquelas sejam formalizadas mediante a celebração de contratos 
interadministrativos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nessa senda, em 09/10/2018, o Município de Azambuja e a União de Freguesias de Manique do 
Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa celebraram um contrato interadministrativo de delegação 
de competências, após autorização da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Manique do 
Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, de 25/09/2018, sob proposta da Junta da União de 
Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, de 04/09/2018, bem como da 
autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 27/09/2018, sob proposta da Câmara Municipal 
de Azambuja, de 23/08/2018; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- ao abrigo do referido contrato interadministrativo, foram delegadas, na Junta da União de Freguesias, 
a limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e 
conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a 
manutenção de alguns dos equipamentos sociais que integram o património municipal e a organização 
do evento gastronómico local; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- em 02/01/2020, foram celebradas adendas ao contrato interadministrativo (manutenção do parque 
infantil do Largo de Manique e instalação de iluminação e decorações natalícias nas localidades da 
freguesia), após autorização da Assembleia da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova 
de São Pedro e Maçussa, de 17/12/2019, sob proposta da Junta da União de Freguesias de Manique do 
Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, de 16/11/2019, bem como da autorização da Assembleia 
Municipal de Azambuja, de 28/11/2019, sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 05/11/2019; 

Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Limpeza e 
corte de 

vegetação 
(cláusula 1ª, 

al. a))  

Manutenção e 
conservação 

dos caminhos e 
estradas 

municipais 
(cláusula 1ª, al. 

b))  

Manutenção 
de parques 

infantis 
(cláusula 1ª, al. 

c))  

Manutenção de 
outros 

equipamentos 
sociais 

(cláusula 1ª, al. 
c))  

Organização de 
evento 

gastronómico 
local 

(tasquinhas) 
(cláusula 1ª, al. 

d))  

Instalação de 
iluminação 
natalícia e 
decoração 

(cláusula 1ª, 
al. e))  

Aquisição de 
produtos 

fitossanitários 
(cláusula 1ª, 

al. f))  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Alcoentre 7 014,96 18 218,06 7 656,32 0,00 3 000,00 2 400,00 0,00 38 289,34 
Aveiras de Baixo 3 551,20 9 424,42 5 468,80 11 073,90 3 000,00 1 600,00 3 000,00 37 118,32 
Aveiras de Cima 5 992,00 23 635,25 4 375,04 2 651,85 3 000,00 2 000,00 0,00 41 654,14 
Azambuja 16 080,96 22 113,98 13 672,00 4 568,10 3 000,00 800,00 0,00 60 235,04 
Vale do Paraíso 1 760,32 5 009,04 1 640,64 20 583,78 3 000,00 800,00 3 000,00 35 793,78 
Vila Nova da Rainha 1 965,28 5 000,00 3 281,28 0,00 3 000,00 800,00 3 000,00 17 046,56 
União das 
Freguesias de 
Manique do 
Intendente, Vila 
Nova de São Pedro 
e Maçussa 

10 184,48 31 278,67 8 203,20 12 010,41 3 000,00 2 400,00 0,00 67 076,76 

Total 46 549,20 114 679,42 44 297,28 50 888,03 21 000,00 10 800,00 9 000,00 297 213,94 
Notas: 

    
(*) Apurados de acordo com os critérios seguintes: 
- coluna (2) - 0,08€ por metro dos caminhos vicinais localizados em cada freguesia;          
- coluna (3) - 371,04€ por km da rede viária municipal (estradas e caminhos municipais) localizados em cada freguesia, com o limite mínimo de 5.000€ por freguesia; 
- coluna (4) - 546,88€ por equipamento existente nos parques infantis localizados em cada freguesia; 
- coluna (5) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos do art.º 39.º do CIMI) 
de cada equipamento indicado no Anexo B, com exceção: do pavilhão desportivo de Vale do Paraíso, cuja % corresponde a 1,835%; dos minicampos de jogos, cuja valor  
corresponde a 3,61€ por m2; e limpeza do WC do Espaço Sénior em Aveiras de Cima, cujo montante é de 1.112€; 
- coluna (7) - 800€ por localidade sede da freguesia e 400€ pelas restantes localidades. 
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338 Manique do Intendente, e com o endereço eletrónico fmanique-vnspedro-macussa@sapo.pt, 
representada pelo seu Presidente José Avelino Colaço Correia, no uso das competências previstas nas 
alíneas a) e g) do nº 1 do artigo 18 do Anexo I da Lei nº 75/2013, como Segunda Outorgante, ----------------  
--- Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120º conjugado com artigo 131º da mesma Lei, é 
celebrado o presente contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da 
Assembleia da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, em 
………… de 2020 (nos termos da alínea g) do nº 1 do artigo 9º), sob proposta Junta da União de Freguesias 
de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, em …………. de 2020 (nos termos das alíneas 
i) e j) do nº 1 do artigo 16º), bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, em ……. de 
2020 (nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º), sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 
……………. de 2020 (nos termos das alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º, todos do Anexo I da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro) que se regerá pelas seguintes cláusulas: -------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo tem por objeto a delegação de competências da Câmara 
Municipal de Azambuja na Junta da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São 
Pedro e Maçussa, em matéria de:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, pertencentes ao 
domínio territorial da Freguesia – Anexo A; -----------------------------------------------------------------------------------  
--- b) manutenção e conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e 
outros materiais) – Anexo A; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal – Anexo B; -----------------  
--- d) organização do evento gastronómico local; ----------------------------------------------------------------------------  
--- e) instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades da freguesia – Anexo C ---------  
--- Cláusula 2ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Forma do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo de delegação de competências é celebrado por escrito, 
composto pelo respetivo clausulado e pelos anexos que dele fazem parte integrante.  ---------------------------  
--- Cláusula 3ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições e cláusulas por que se rege o contrato ----------------------------------------------------------------------  
--- 1. Na execução do presente contrato interadministrativo de delegação de competências observar-se-
ão: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos os anexos que dele fazem integrante;  ----------------  
--- b) A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  -----------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Subsidiariamente observar-se-ão, ainda: --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas 
adaptações;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Prazo do contrato -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O período de vigência do contrato interadministrativo de delegação de competências coincide com a 
duração do mandato da Assembleia Municipal de Azambuja, salvo casos excecionais, devidamente 
fundamentados, e sem prejuízo do disposto na cláusula 24ª. ------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO II – MANUTENÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vias Municipais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se vias municipais para efeitos do objeto do presente contrato interadministrativo todas 
as que constam no cadastro municipal de vias, cuja extensão consta do anexo A. ---------------------------------  
--- Cláusula 6ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas nas alíneas a) e b) da cláusula 1.ª, 
compreendem o trabalho de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais; ----------------------------  
--- b) conservação das estradas e caminhos municipais que compreende, de entre outros trabalhos, a 
reparação corrente de pavimentos rodoviários (aplicação de massas asfálticas e outros materiais). ---------  
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--- Obrigações adicionais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para uma articulação permanente entre a Primeira Outorgante e a Segunda Outorgante, no âmbito da 
execução deste contrato interadministrativo, podem os representantes indicados por ambas as partes 
reunir mensalmente, ou sempre que necessário, de forma a garantir eficazmente a respetiva concretização 
dos objetivos do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 15ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informação a disponibilizar pela Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------  
--- 1. Serão elaborados pela Segunda Outorgante os seguintes relatórios: -------------------------------------------  
--- a) Relatório semestral de acompanhamento, que deve evidenciar os documentos de despesa referentes 
à aplicação dos recursos financeiros disponibilizados pela Primeira Outorgante;  ----------------------------------  
--- b) Relatório de Avaliação Anual, que deve ser entregue até ao dia 31 de janeiro de cada ano, contendo, 
para além da abordagem financeira, uma apreciação critica da execução do contrato interadministrativo.  
--- 2. A Primeira Outorgante pode, ainda, solicitar outros relatórios ou informações adicionais, sempre que 
necessário.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 16ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação dos relatórios -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os relatórios referidos na alínea a) do nº 1 da cláusula anterior que não sejam apresentados nos 
termos aí mencionados implicam para a Segunda Outorgante, a restituição dos recursos financeiros 
disponibilizados pela Primeira Outorgante ou de parte destes. 
--- 2. Os relatórios a que se refere o nº 1 da cláusula anterior ficam sujeitos a apreciação da Primeira 
Outorgante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da sua receção que, em caso de necessidade, 
poderá solicitar a apresentação de documentação comprovativa. -----------------------------------------------------  
--- Cláusula 17ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ocorrências e emergências -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Segunda Outorgante deve comunicar à Primeira Outorgante, imediatamente, por contacto pessoal e 
por escrito, qualquer anomalia que afete ou possa afetar de forma significativa a normal execução do 
contrato interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 18ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação do cumprimento do objeto do contrato ---------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante pode verificar o cumprimento do objeto do contrato interadministrativo pela 
Segunda Outorgante, mediante a realização de vistorias e inspeções, bem como exigir informações e 
documentos que considere necessários. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As determinações da Primeira Outorgante emitidas no âmbito da verificação do cumprimento desse 
contrato são imediatamente aplicáveis e vinculam a Segunda Outorgante, devendo esta proceder à 
correção das situações em conformidade com aquelas. -------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VI – MODIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E CESSAÇÃO DO CONTRATO -----------------------------------------  
--- Cláusula 19ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Modificação do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente contrato interadministrativo pode ser modificado por acordo entre as partes outorgantes, 
sempre que as circunstâncias em que estas fundamentem a decisão de contratar a delegação de 
competências objeto do presente contrato tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível. ----------  
----2. A modificação do contrato interadministrativo obedece a forma escrita. -------------------------------------  
--- Cláusula 20ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Suspensão do contrato-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A execução do objeto do presente contrato interadministrativo pode ser, total ou parcialmente, 
suspensa com os seguintes fundamentos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente, em virtude de mora de 
um dos Outorgantes na disponibilização de meios ou bens necessários à sua execução; -------------------------  
--- b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas.--------------------------------------  
--- 2. Quando a suspensão seja fundamentada nos termos da alínea b) do número anterior, os Outorgantes 
devem demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do nº 3 do artigo 115º do 
Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 21ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Resolução pelas Partes Outorgantes  ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato, as partes outorgantes podem 
resolver o presente contrato interadministrativo quando se verifique: ------------------------------------------------  
--- a) Incumprimento definitivo por facto imputável a um dos outorgantes; -----------------------------------------  
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Metros 
(m) % Estradas 

(km) 
Caminhos 

(km) 
Estradas e 
Caminhos 

(km) 
% 

Alcoentre 87 687 15,1% 19,62 29,49 49,11 16,4% 
Aveiras de Baixo 44 390 7,6% 13,87 11,51 25,38 8,5% 
Aveiras de Cima 74 900 12,9% 39,93 23,74 63,67 21,3% 
Azambuja 201 012 34,5% 43,96 15,61 59,57 19,9% 
Vale do Paraíso 22 004 3,8% 3,92 9,60 13,52 4,5% 
Vila Nova da Rainha 24 566 4,2% 3,62 0,48 4,10 1,4% 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de 
São Pedro e Maçussa 127 306 21,9% 50,40 33,85 84,25 28,1% 

Total 581 865 100% 175,32 124,28 299,60 100,0% 
 
ANEXO B – PARQUES INFANTIS E OUTROS EQUIPAMENTOS SOCIAIS MUNICIPAIS 
 

Freguesia 
Parques Infantis Outros Equipamentos Sociais Municipais 

 
Designação N.º de Equipamentos Designação Área (m2)  

União das Freguesias de 
Manique do Intendente, 
Vila Nova de São Pedro 
e Maçussa 

Parque infantil ATL de Manique 1 Casa da 
Câmara 1 135,81 

 
Parque infantil EBI de Manique 1  
Parque infantil Arrifana 3  
Parque infantil Largo de Manique 6 Espaço do 

Cidadão 58,30 
 

Parque infantil EB Casais de Além 2  
Parque infantil EB Vila Nova de São Pedro 2  

Total   81   5 785,62  
 
ANEXO C – ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALÍCIAS – LOCALIDADES  
 

Freguesia Localidade Valor (€) 

União das Freguesias de Manique do 
Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa 

Manique do Intendente 800,00 
Arrifana 400,00 
Casais do Além 400,00 
Maçussa 400,00 
Vila Nova de São Pedro 400,00 

 
ANEXO D – MONTANTES A TRANSFERIR 

Freguesia Valor  
Anual Duodécimo 

Valor a 
transferir no 
mês anterior 

ao evento 

Valor a 
transferir no 
mês anterior 

ao Natal 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Alcoentre 38 289,34 2 740,78 3 000,00 2 400,00 
Aveiras de Baixo 37 118,32 2 709,86 3 000,00 1 600,00 
Aveiras de Cima 41 654,14 3 054,51 3 000,00 2 000,00 
Azambuja 60 235,04 4 702,92 3 000,00 800,00 
Vale do Paraíso 35 793,78 2 666,15 3 000,00 800,00 
Vila Nova da Rainha 17 046,56 1 103,88 3 000,00 800,00 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa 67 076,76 5 139,73 3 000,00 2 400,00 

Total 297 213,94 22 117,83 21 000,00 10 800,00 
 

Freguesia Valores anuais por competência (*) Valor Anual 
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--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração do contrato interadministrativo e 
respetivas adendas, atualmente em vigor, justificam ser atualizados por força do período entretanto 
decorrido e da variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; ------  
--- no âmbito das competências atribuídas nos artigos 16º e 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, e após autorização dos órgãos deliberativos competentes, nomeadamente, Assembleia 
Municipal de Azambuja e Assembleia de Freguesia de Vale do Paraíso, a Câmara Municipal de Azambuja 
e a Junta de Freguesia de Vale do Paraíso mantêm a sua pretensão de contratualizar a delegação das 
competências;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Câmara Municipal pode submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, propostas de 
celebração de contratos interadministrativos de delegação de competências, nos termos previstos nas 
alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------  
--- incumbe à Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, autorizar a celebração de contratos interadministrativos de delegação de 
competências entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos do disposto no artigo 23º, na alínea k) do nº 1 do artigo 25º, nas alíneas l) e m) do nº 1 do 
artigo 33º e nos artigos 116º e seguintes todos do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro:-------------  
--- 1. Aprovar a minuta ora anexa, que faz parte integrante da presente proposta, do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Azambuja e a Freguesia de Vale 
do Paraíso; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Solicitar à Assembleia Municipal autorização para a sua celebração, bem como para a afetação dos 
recursos financeiros necessários para o encargo plurianual previsto. --------------------------------------------------  
--- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -----------------------------------------  
--- Considerando que para uma atuação autárquica conjunta, em que estejam presentes o respeito pela 
autonomia, a cooperação, a solidariedade e corresponsabilidade, se torna vital que os diferentes órgãos 
autárquicos se esforcem por rentabilizar os meios disponíveis no sentido de melhor responderem aos 
problemas existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que a descentralização da atividade autárquica visa aumentar a eficácia e eficiência da 
resposta aos problemas e necessidades que devem ser ultrapassados todos os dias no território 
correspondente a cada freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que da conjugação do disposto no nº 2 do artigo 117º com o artigo 131º, ambos do Anexo 
I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os municípios, para a prossecução das suas atribuições em todos 
os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais, podem delegar competências nos 
órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Considerando que por força do preceituado na alínea l) do 1 do artigo 33º do Anexo I da mesma Lei, 
cabe às câmaras municipais discutir e preparar com as juntas de freguesia/união de freguesias os 
contratos interadministrativos de delegação de competências. ---------------------------------------------------------  
--- Considerando, ainda, que de acordo com informação emitida pelo Município de Azambuja, nos termos 
e para os efeitos do disposto no nº 3 do artigo 115º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e 
conservação dos caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais), a 
manutenção de equipamentos sociais que integram o património municipal, a organização de eventos 
gastronómicos locais (tasquinhas), a instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades 
da freguesia, fica melhor acautelada se delegada nas freguesias, em virtude do Município de Azambuja 
não dispor de recursos humanos, técnicos e equipamentos necessários para esse fim.  --------------------------  
--- Entre a Câmara Municipal de Azambuja, enquanto órgão do Município de Azambuja, NIPC 506821480, 
com sede na Praça do Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, e com o endereço eletrónico geral@cm-
azambuja.pt, representada pelo seu Presidente, Luís Manuel Abreu de Sousa, no uso das competências 
previstas nas alíneas a) e c) do nº 1 e na alínea f) do nº 2 do artigo 35º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, como Primeira Outorgante, e a Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, enquanto órgão 
da Freguesia de Vale do Paraíso, NIPC 506912221, com sede em Rua 18 de Dezembro, 2050-407 Vale do 
Paraíso, e com o endereço eletrónico geral@jfparaiso.pt, representada pelo seu Presidente Armando Jorge 
Adrião Calixto, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do nº 1 do artigo 18 do Anexo I da 
Lei nº 75/2013, como Segunda Outorgante, -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120º conjugado com artigo 131º da mesma Lei, é 
celebrado o presente contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da 
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--- Atividades de limpeza, conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas na alínea c) da cláusula 1.ª 
relativamente aos equipamentos indicados no anexo B, compreendem o trabalho de manutenção e 
reparação corrente dos equipamentos existentes nos parques infantis e a limpeza, conservação e 
reparação corrente dos restantes equipamentos sociais municipais. ---------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO IV — INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALÍCIA E DECORAÇÃO ----------------------------------------  
--- Cláusula 9ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para efeitos do presente contrato interadministrativo, a instalação da iluminação e decoração 
natalícias delegada abrange as localidades da freguesia identificadas no anexo C. -------------------------------  
--- CAPÍTULO V – RECURSOS FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E HUMANOS ---------------------------------------------  
--- Cláusula 10ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos Financeiros e modo de afetação ----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante apoiará financeiramente a Segunda Outorgante, dotando-a com as verbas 
necessárias ao desempenho das competências delegadas, de acordo com o montante anual, apurado nos 
termos do anexo D. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As transferências financeiras serão efetuadas em duodécimos, a realizar até ao dia 25 de cada mês, 
com exceção da organização do evento gastronómico local e da iluminação e decoração natalícias, cujas 
dotações serão transferidas no mês anterior ao do evento e do Natal, respetivamente, mediante 
solicitação da Segunda Outorgante. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos e Modo de afetação--------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os recursos destinados à execução deste contrato interadministrativo de delegação de competências 
são disponibilizados pela Primeira Outorgante à Segunda, nas seguintes condições: -----------------------------  
--- a) Apoio técnico à Segunda Outorgante, estando esta, obrigada a cumprir todas as orientações e 
normas técnicas constantes dos regulamentos e disposições legais, na execução dos trabalhos a que se 
referem as cláusulas 6.ª e 8.ª; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecimento dos meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda 
Outorgante.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Primeira Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Primeira 
Outorgante obriga-se a:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Prestar apoio técnico à Segunda Outorgante; -------------------------------------------------------------------------  
--- b) Fornecer os meios necessários, desde que solicitados atempadamente pela Segunda outorgante;  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato e apoio técnico;  
--- d) Aprovar os relatórios trimestrais e anuais de acompanhamento referente à execução das 
competências delegadas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e) Proceder mensalmente à transferência dos recursos financeiros identificados na cláusula 10.ª.    -----  
--- Cláusula 13ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações da Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- No âmbito do presente contrato interadministrativo de delegação de competências, a Segunda 
Outorgante fica obrigada a:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Exercer uma correta e equilibrada execução dos trabalhos enumerados constantes nas cláusulas 6ª 
a 9ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) Entregar à Primeira Outorgante os relatórios a que se referem as alíneas a) e b) do nº1 da cláusula 
15ª; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) Designar um representante para a verificação do modo de cumprimento do contrato 
interadministrativo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Cumprir todas as orientações e normas técnicas, legais e regulamentares aplicáveis.  --------------------  
--- Cláusula 14º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações adicionais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para uma articulação permanente entre a Primeira Outorgante e a Segunda Outorgante, no âmbito da 
execução deste contrato interadministrativo, podem os representantes indicados por ambas as partes 
reunir mensalmente, ou sempre que necessário, de forma a garantir eficazmente a respetiva concretização 
dos objetivos do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 15ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informação a disponibilizar pela Segunda Outorgante -----------------------------------------------------------------  
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--- 1. As partes podem, por mútuo acordo, revogar o presente contrato interadministrativo de delegação 
de competências.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A revogação obedece a forma escrita. -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 24ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caducidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O contrato interadministrativo caduca nos termos gerais, designadamente, pelo decurso do respetivo 
período de vigência, de acordo com o disposto na cláusula 4ª, extinguindo-se as relações contratuais 
existentes entre as partes, salvo o disposto no número seguinte. -------------------------------------------------------  
--- 2. O contrato interadministrativo considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal, 
sem prejuízo dos outorgantes poderem promover a denúncia do mesmo, no prazo de seis meses após a 
instalação deste órgão municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A mudança dos titulares dos órgãos contraentes não determina a caducidade do presente contrato 
interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 25ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Comunicações e notificações ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 
as partes do contrato, estas deverão ser dirigidas, através de correio eletrónico, com aviso de receção e 
leitura para o respetivo endereço eletrónico identificado neste contrato interadministrativo. -----------------  
--- 2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato interadministrativo deverá 
ser comunicada à outra parte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 26.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Autos de receção  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A delegação da competência prevista na alínea c) da cláusula 1.ª formaliza-se através da celebração 
de auto de receção, sempre que o equipamento em causa revista a natureza de parque infantil. -------------  
--- 2. Até à celebração do auto de receção referido no número anterior, a manutenção do equipamento 
continua a ser assegurada pelo Primeiro Outorgante. ----------------------------------------------------------------------  
--- 3. É dispensada a celebração de auto de receção relativamente aos parques já rececionados no âmbito 
da vigência de contratos interadministrativos anteriores. -----------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 27ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Foro competente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste contrato 
interadministrativo de delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo de Círculo 
de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 28º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021.  ------------------------  
--- Cláusula 29ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Este contrato interadministrativo é publicitado no sítio da internet do Município de Azambuja.  ----------  
--- Cláusula 30ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Norma Revogatória ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- São revogados o contrato interadministrativo, celebrado entre a Primeira e Segunda Outorgante em 9 
de outubro de 2018, e respetivas adendas, celebradas em 2 de janeiro de 2020.  ----------------------------------  
ANEXO A – CAMINHOS VICINAIS E REDE VIÁRIA MUNICIPAL (ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS) 
 

Freguesia 
Caminhos Vicinais Rede Viária Municipal 

Metros (m) % Estradas (km) Caminhos 
(km) 

Estradas e 
Caminhos 

(km) 
% 

Alcoentre 87 687 15,1% 19,62 29,49 49,11 16,4% 
Aveiras de Baixo 44 390 7,6% 13,87 11,51 25,38 8,5% 
Aveiras de Cima 74 900 12,9% 39,93 23,74 63,67 21,3% 
Azambuja 201 012 34,5% 43,96 15,61 59,57 19,9% 
Vale do Paraíso 22 004 3,8% 3,92 9,60 13,52 4,5% 
Vila Nova da Rainha 24 566 4,2% 3,62 0,48 4,10 1,4% 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São 
Pedro e Maçussa 127 306 21,9% 50,40 33,85 84,25 28,1% 

Total 581 865 100% 175,32 124,28 299,60 100,0% 
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--- Uma vez posta a votação a Proposta 118/P/2020 foi aprovada por unanimidade. ---------------------------- 
---3.7 - Proposta 119/P/2020 – Vila Nova da Rainha --- ------------------------------------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
--- “Considerando:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nos termos dos artigos 116.º e seguintes do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou 
o Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelece-se o regime jurídico da delegação de competências 
dos órgãos dos municípios nos órgãos das freguesias, em obediência aos princípios da promoção da coesão 
territorial, da melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e da racionalização dos recursos 
disponíveis, determinando-se, ainda, que aquelas sejam formalizadas mediante a celebração de contratos 
interadministrativos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- nessa senda, em 09/10/2018, o Município de Azambuja e a Freguesia de Vila Nova da Rainha 
celebraram um contrato interadministrativo de delegação de competências, após autorização da 
Assembleia de Freguesia de Vila Nova da Rainha, de 21/09/2018, sob proposta da Junta de Freguesia de 
Vila Nova da Rainha, de 10/09/2018, bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, 
de 27/09/2018, sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 23/08/2018; -------------------------------  
--- ao abrigo do referido contrato interadministrativo, foram delegadas, na Junta de Freguesia, a limpeza 
e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais, a manutenção e conservação dos 
caminhos e estradas municipais (aplicação de massas asfálticas e outros materiais) e a manutenção de 
alguns dos equipamentos sociais que integram o património municipal; ---------------------------------------------  
--- em 10/10/2019, foi celebrada uma adenda ao contrato interadministrativo (organização do evento 
gastronómico local), após autorização da Assembleia de Freguesia de Vila Nova da Rainha, de 27/09/2019, 
sob proposta da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, de 09/09/2019, bem como da autorização da 
Assembleia Municipal de Azambuja, de 27/06/2019, sob proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 
18/06/2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- em 02/01/2020, foi, igualmente, celebrada uma adenda ao contrato interadministrativo (instalação de 
iluminação e decorações natalícias na sede da freguesia), após autorização da Assembleia de Freguesia 
de Vila Nova da Rainha, de 20/12/2019, sob proposta da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, de 
09/12/2019, bem como da autorização da Assembleia Municipal de Azambuja, de 28/11/2019, sob 
proposta da Câmara Municipal de Azambuja, de 05/11/2019; ----------------------------------------------------------  
--- a Administração Pública deve pautar-se por critérios de eficiência e economicidade, que não se 
compadecem com a dispersão das competências delegadas por vários documentos, antes justificando a 
aglutinação num único instrumento jurídico; ---------------------------------------------------------------------------------  
--- os recursos financeiros apurados para efeitos da celebração do contrato interadministrativo e 
respetivas adendas, atualmente em vigor, justificam ser atualizados por força do período entretanto 
decorrido e da variação da taxa de inflação já verificada e a verificar no decorrer dos próximos anos; ------  
--- no âmbito das competências atribuídas nos artigos 16º e 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, e após autorização dos órgãos deliberativos competentes, nomeadamente, Assembleia 
Municipal de Azambuja e Assembleia de Freguesia de Vila Nova da Rainha, a Câmara Municipal de 
Azambuja e a Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha mantêm a sua pretensão de contratualizar a 
delegação das competências;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a Câmara Municipal pode submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, propostas de 
celebração de contratos interadministrativos de delegação de competências, nos termos previstos nas 
alíneas l) e m) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------  
--- incumbe à Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, autorizar a celebração de contratos interadministrativos de delegação de 
competências entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos do disposto no artigo 23º, na alínea k) do nº 1 do artigo 25º, nas alíneas l) e m) do nº 1 do 
artigo 33º e nos artigos 116º e seguintes todos do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro:-------------  

Notas: 

(*) Apurados de acordo com os critérios seguintes: 
- coluna (2) - 0,08€ por metro dos caminhos vicinais localizados em cada freguesia;          
- coluna (3) - 371,04€ por km da rede viária municipal (estradas e caminhos municipais) localizados em cada freguesia, com o limite mínimo de 5.000€ por freguesia; 
- coluna (4) - 546,88€ por equipamento existente nos parques infantis localizados em cada freguesia; 
- coluna (5) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos do art.º 39.º do CIMI) 
de cada equipamento indicado no Anexo B, com exceção: do pavilhão desportivo de Vale do Paraíso, cuja % corresponde a 1,835%; dos minicampos de jogos, cuja valor corresponde a 3,61€ 
por m2; e limpeza do WC do Espaço Sénior em Aveiras de Cima, cujo montante é de 1.112€; 
- coluna (7) - 800€ por localidade sede da freguesia e 400€ pelas restantes localidades. 
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--- e) instalação da iluminação natalícia e decoração nas várias localidades da freguesia – Anexo C; --------  
--- f) Aquisição de produtos fitossanitários. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 2ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Forma do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato interadministrativo de delegação de competências é celebrado por escrito, 
composto pelo respetivo clausulado e pelos anexos que dele fazem parte integrante.  ---------------------------  
--- Cláusula 3ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições e cláusulas por que se rege o contrato ----------------------------------------------------------------------  
---1. Na execução do presente contrato interadministrativo de delegação de competências observar-se-
ão: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) O respetivo clausulado e o estabelecido em todos os anexos que dele fazem integrante;  ----------------  
--- b) A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  -----------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Subsidiariamente observar-se-ão, ainda: --------------------------------------------------------------------------------  
--- a) As disposições constantes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, e sucessivas alterações legislativas, em especial da sua Parte III, com as devidas 
adaptações;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) O Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Prazo do contrato -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O período de vigência do contrato interadministrativo de delegação de competências coincide com a 
duração do mandato da Assembleia Municipal de Azambuja, salvo casos excecionais, devidamente 
fundamentados, e sem prejuízo do disposto na cláusula 24ª. ------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO II – MANUTENÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 5ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vias Municipais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se vias municipais para efeitos do objeto do presente contrato interadministrativo todas 
as que constam no cadastro municipal de vias, cuja extensão consta do anexo A. ---------------------------------  
--- Cláusula 6ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas nas alíneas a) e b) da cláusula 1.ª, 
compreendem o trabalho de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) limpeza e corte de vegetação das valetas, bermas, caminhos e vias municipais; ----------------------------  
--- b) conservação das estradas e caminhos municipais que compreende, de entre outros trabalhos, a 
reparação corrente de pavimentos rodoviários (aplicação de massas asfálticas e outros materiais). ---------  
--- CAPÍTULO III – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS QUE INTEGRAM O PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
--- Cláusula 7ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Equipamentos Sociais Municipais ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Consideram-se equipamentos sociais que integram o património municipal, para efeitos do presente 
contrato interadministrativo, os parques infantis e equipamentos administrativos, desportivos e culturais 
que constam no anexo B. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 8ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades de limpeza, conservação e manutenção ---------------------------------------------------------------------  
--- As atividades a desenvolver, no âmbito das competências referidas na alínea c) da cláusula 1.ª 
relativamente aos equipamentos indicados no anexo B, compreendem o trabalho de manutenção e 
reparação corrente dos equipamentos existentes nos parques infantis e a limpeza, conservação e 
reparação corrente dos restantes equipamentos sociais municipais. ---------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO IV — INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALÍCIA E DECORAÇÃO ----------------------------------------  
--- Cláusula 9ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para efeitos do presente contrato interadministrativo, a instalação da iluminação e decoração 
natalícias delegada abrange as localidades da freguesia identificadas no anexo C. -------------------------------  
--- CAPÍTULO V – RECURSOS FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E HUMANOS ---------------------------------------------  
--- Cláusula 10ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Recursos Financeiros e modo de afetação ----------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante apoiará financeiramente a Segunda Outorgante, dotando-a com as verbas 
necessárias ao desempenho das competências delegadas, de acordo com o montante anual, apurado nos 
termos do anexo D. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Cláusula 17ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Ocorrências e emergências -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Segunda Outorgante deve comunicar à Primeira Outorgante, imediatamente, por contacto pessoal e 
por escrito, qualquer anomalia que afete ou possa afetar de forma significativa a normal execução do 
contrato interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 18ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Verificação do cumprimento do objeto do contrato ---------------------------------------------------------------------  
--- 1. A Primeira Outorgante pode verificar o cumprimento do objeto do contrato interadministrativo pela 
Segunda Outorgante, mediante a realização de vistorias e inspeções, bem como exigir informações e 
documentos que considere necessários. ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. As determinações da Primeira Outorgante emitidas no âmbito da verificação do cumprimento desse 
contrato são imediatamente aplicáveis e vinculam a Segunda Outorgante, devendo esta proceder à 
correção das situações em conformidade com aquelas. -------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VI – MODIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E CESSAÇÃO DO CONTRATO -----------------------------------------  
--- Cláusula 19ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Modificação do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O presente contrato interadministrativo pode ser modificado por acordo entre as partes outorgantes, 
sempre que as circunstâncias em que estas fundamentem a decisão de contratar a delegação de 
competências objeto do presente contrato tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível. ----------  
--- 2. A modificação do contrato interadministrativo obedece a forma escrita. -------------------------------------  
--- Cláusula 20ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Suspensão do contrato-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A execução do objeto do presente contrato interadministrativo pode ser, total ou parcialmente, 
suspensa com os seguintes fundamentos:  -------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente, em virtude de mora de 
um dos Outorgantes na disponibilização de meios ou bens necessários à sua execução; -------------------------  
--- b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas.--------------------------------------  
--- 2. Quando a suspensão seja fundamentada nos termos da alínea b) do número anterior, os Outorgantes 
devem demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do nº 3 do artigo 115º do 
Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 21ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Resolução pelas Partes Outorgantes  ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato, as partes outorgantes podem 
resolver o presente contrato interadministrativo 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 nº 3 do artigo 
115º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 23ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Revogação---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. As partes podem, por mútuo acordo, revogar o presente contrato interadministrativo de delegação 
de competências.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. A revogação obedece a forma escrita. -----------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 24ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caducidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O contrato interadministrativo caduca nos termos gerais, designadamente, pelo decurso do respetivo 
período de vigência, de acordo com o disposto na cláusula 4ª, extinguindo-se as relações contratuais 
existentes entre as partes, salvo o disposto no número seguinte. -------------------------------------------------------  
--- 2. O contrato interadministrativo considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal, 
sem prejuízo dos outorgantes poderem promover a denúncia do mesmo, no prazo de seis meses após a 
instalação deste órgão municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. A mudança dos titulares dos órgãos contraentes não determina a caducidade do presente contrato 
interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 25ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Comunicações e notificações ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ANEXO C – ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALÍCIAS – LOCALIDADES  
 

Freguesia Localidade Valor (€) 
Vila Nova da Rainha Vila Nova da Rainha 800,00 

 
 
ANEXO D – MONTANTES A TRANSFERIR 
 

Freguesia Valor  
Anual Duodécimo 

Valor a 
transferir 

no mês 
anterior ao 

evento 

Valor a 
transferir 

no mês 
anterior ao 

Natal 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Alcoentre 38 289,34 2 740,78 3 000,00 2 400,00 
Aveiras de Baixo 37 118,32 2 709,86 3 000,00 1 600,00 
Aveiras de Cima 41 654,14 3 054,51 3 000,00 2 000,00 
Azambuja 60 235,04 4 702,92 3 000,00 800,00 
Vale do Paraíso 35 793,78 2 666,15 3 000,00 800,00 
Vila Nova da Rainha 17 046,56 1 103,88 3 000,00 800,00 
União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e 
Maçussa 67 076,76 5 139,73 3 000,00 2 400,00 

Total 297 213,94 22 117,83 21 000,00 10 800,00 
 
 

--- Uma vez posta a votação a Proposta 119/P/2020 foi aprovada por unanimidade.  --------------------------- 

Freguesia 

Valores anuais por competência (*) 

Valor Anual 
Limpeza e 
corte de 

vegetação 
(cláusula 1ª, 

al. a))  

Manutenção e 
conservação 

dos caminhos e 
estradas 

municipais 
(cláusula 1ª, al. 

b))  

Manutenção 
de parques 

infantis 
(cláusula 1ª, al. 

c))  

Manutenção de 
outros 

equipamentos 
sociais 

(cláusula 1ª, al. 
c))  

Organização de 
evento 

gastronómico 
local 

(tasquinhas) 
(cláusula 1ª, al. 

d))  

Instalação de 
iluminação 
natalícia e 
decoração 

(cláusula 1ª, 
al. e))  

Aquisição de 
produtos 

fitossanitários 
(cláusula 1ª, 

al. f))  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Alcoentre 7 014,96 18 218,06 7 656,32 0,00 3 000,00 2 400,00 0,00 38 289,34 
Aveiras de Baixo 3 551,20 9 424,42 5 468,80 11 073,90 3 000,00 1 600,00 3 000,00 37 118,32 
Aveiras de Cima 5 992,00 23 635,25 4 375,04 2 651,85 3 000,00 2 000,00 0,00 41 654,14 
Azambuja 16 080,96 22 113,98 13 672,00 4 568,10 3 000,00 800,00 0,00 60 235,04 
Vale do Paraíso 1 760,32 5 009,04 1 640,64 20 583,78 3 000,00 800,00 3 000,00 35 793,78 
Vila Nova da Rainha 1 965,28 5 000,00 3 281,28 0,00 3 000,00 800,00 3 000,00 17 046,56 
União das 
Freguesias de 
Manique do 
Intendente, Vila 
Nova de São Pedro 
e Maçussa 

10 184,48 31 278,67 8 203,20 12 010,41 3 000,00 2 400,00 0,00 67 076,76 

Total 46 549,20 114 679,42 44 297,28 50 888,03 21 000,00 10 800,00 9 000,00 297 213,94 
Notas:     
(*) Apurados de acordo com os critérios seguintes: 
- coluna (2) - 0,08€ por metro dos caminhos vicinais localizados em cada freguesia;          
- coluna (3) - 371,04€ por km da rede viária municipal (estradas e caminhos municipais) localizados em cada freguesia, com o limite mínimo de 5.000€ por freguesia; 
- coluna (4) - 546,88€ por equipamento existente nos parques infantis localizados em cada freguesia; 
- coluna (5) - 1,668% do valor médio de construção (correspondente à área multiplicada pelo valor base de edificação por m2 determinado para efeitos do art.º 39.º do CIMI) 
de cada equipamento indicado no Anexo B, com exceção: do pavilhão desportivo de Vale do Paraíso, cuja % corresponde a 1,835%; dos minicampos de jogos, cuja valor corresponde a 3,61€ 
por m2; e limpeza do WC do Espaço Sénior em Aveiras de Cima, cujo montante é de 1.112€; 
- coluna (7) - 800€ por localidade sede da freguesia e 400€ pelas restantes localidades. 
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--- c) Nos termos da Portaria de Extensão de Encargos nº 532/2020 de 28 de agosto de 2020, foi autorizado 
o Fundo Ambiental e a APA, l. P., a efetuar a repartição de encargos relativos às intervenções de 
reabilitação de leitos e margens de ribeiras, com vista ao financiamento das intervenções de reabilitação 
de leitos e margens de ribeiras até ao montante de €4.582.750; --------------------------------------------------------  
--- d)Nos termos do despacho do Exmo. Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática de 18 de novembro 
de 2020, foi autorizada a realização da despesa, no âmbito da celebração dos protocolos de colaboração 
técnica e financeira para concretização dos projetos "Reabilitação de leitos e margens de ribeiras", a 
realizar pelos municípios, ao abrigo do Programa de Estabilização Económica e Social, aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 41 /2020, de 6 de junho. -------------------------------------------------------  
--- e)A despesa tem enquadramento na classificação económica D.04.05.01.B3.02 "Transferências 
correntes   Administração Local", do orçamento da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., sob o cabimento 
nº CJ42001471 e compromisso inicial nº CJ52001399. ---------------------------------------------------------------------  
--- E celebrado a presente Adenda ao Protocolo celebrado em 24 de julho de 2020, nos termos da sua 
Cláusula Nona, o qual se rege nos termos das cláusulas seguintes: -----------------------------------------------------  
--- CLÁUSULA 1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- São alteradas as Cláusulas Segunda; Terceira; Quinta e Sexta do Protocolo, que passam a ter a seguinte 
redação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CLÁUSULA SEGUNDA  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA APA ---------------------------------------------------------------------------------------------  
---(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-- a) (…)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
---b) (…)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---c) (…)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d) Apoiar e acompanhar a fiscalização da obra; --------------------------------------------------------------------------  
--- e) Dar a sua concordância à receção provisória da obra; --------------------------------------------------------------  
--- f) Conferir e validar todos os encargos apresentados no âmbito do presente Protocolo; ---------------------  
--- g) ------------------------------------------------------------------- Prestar e disponibilizar informação, documentos e 
orientações necessários à execução do presente Protocolo;  -------------------------------------------------------------  
--- h) ---- Assegurar o financiamento necessário à execução do presente Protocolo, nos termos da Cláusula 
Quinta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Constituem direitos da APA: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --- a) A APA pode a todo o tempo e pela forma que considerar conveniente: ---------------------------------------  
--- Verificar a execução técnica, operacional e financeira do Protocolo; -----------------------------------------------  
--- II. Solicitar vistorias conjuntas de forma a acompanhar [validar a execução dos trabalhos executados 
em cumprimento do projeto apresentado e de acordo com a documentação entregue pelo município; III. 
Exigir a devolução das verbas não utilizadas. ---------------------------------------------------------------------------------  
--- CLÁUSULA TERCEIRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) (…)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b) (…)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c) (…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---  d) Zelar pela execução do presente Protocolo; ---------------------------------------------------------------------------  
--- e)Afetar à execução do presente Protocolo os meios humanos, materiais e informáticos que sejam 
necessários e adequados, sem prejuízo das limitações legais ou financeiras a que esteja sujeito;  ------------  
--- f) Lançar os procedimentos de contratação nos termos do Código da Contratação Pública, tendo em 
vista a   adjudicação das ações de reabilitação de leitos e margens de ribeiras; ------------------------------------  
--- g) Assegurar a fiscalização dos trabalhos das empreitadas;  
--- h)Remeter à APA os relatórios de progresso relevantes sobre indicadores de realização e de resultados 
das operações, nos termos da Cláusula Sexta; --------------------------------------------------------------------------------  
--- i)Zelar pela boa organização dos processos de gestão documental, informática ou outra, 
comprometendo-se a disponibilizá-los às entidades a quem incumbe a fiscalização, inspeção ou auditoria, 
assegurando a sua manutenção até à cessação do presente Protocolo e nunca por um período inferior a 
10 anos;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- j)Declaração do Presidente da Câmara Municipal em como as verbas transferidas pela APA, para a 
conta IBAN PT50.0045.5070.40228091729.90, serão objeto de utilização exclusiva nos pagamentos da 
aquisição de serviços   relativa ao projeto de execução da intervenção de reabilitação de leitos e margens 
de ribeiras e respetiva empreitada financiadas ao abrigo do presente protocolo;  ---------------------------------  
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--- “Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- pela Proposta n.º 74/P/2020, a Câmara Municipal aprovou, em reunião de 08 de setembro, submeter 
a consulta pública o PROJETO DE REGULAMENTO DO HUBSLISBONAZAMBUJA, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- no seguimento da aprovação acima mencionada, o projeto de regulamento foi submetido a consulta 
pública para recolha de sugestões, tendo, para o efeito, sido publicado o Aviso n.º 14660/2020, na 2.ª 
série do Diário da República, n.º 188, de 25 de setembro e, ainda no sítio institucional do Município de 
Azambuja; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- no prazo concedido para o efeito, que terminou no dia 09 de novembro p.p., não foi rececionado 
qualquer contributo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- é competência da Assembleia Municipal, nos termos do artigo 23.º, conjugado com a alínea g) do n.º 1 
do artigo 25.º      ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 
os regulamentos do Município com eficácia externa; -----------------------------------------------------------------------  
--- nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, compete à Câmara Municipal apresentar propostas à Assembleia 
Municipal sobre matérias da competência desta. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das competências supramencionadas, propor à 
Assembleia Municipal a aprovação do PROJETO DE REGULAMENTO DO HUBSLISBONAZAMBUJA, que se 
anexa.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- PROJETO DE REGULAMENTO DO HUBSLISBONAZAMBUJA ------------------------------------------------------------  
--- Preâmbulo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara Municipal de Azambuja, no âmbito das atribuições previstas na Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro (na versão atual), que aprovou o regime jurídico das autarquias locais, apoia e promove o 
desenvolvimento de atividades de interesse municipal, incluindo as de natureza económica, visando 
fomentar a criação de empresas inovadoras relevantes para o Concelho, bem como dinamizar a economia 
local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Constitui, pois, um importante desiderato do Município de Azambuja fomentar o surgimento de novas 
empresas e de novos empreendedores, dando preferência àqueles que apostem nas áreas dos serviços 
criativos e inovadores, de modo a gerar desenvolvimento económico, social e tecnológico, permitindo 
elevar o nível de empreendedorismo local.  ------------------------------------------------------------------------------------  
--- O HUBSLISBONAZAMBUJA consiste num projeto que visa essencialmente apoiar novas empresas, 
proporcionando condições logísticas favoráveis à sua instalação, com vista à modernização e 
diversificação do tecido empresarial e à criação de emprego estável e qualificado, sendo expectável um 
impacto significativo na área do Município, não só ao nível do desenvolvimento económico, mas também 
da coesão e competitividade regional.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O HUBSLISBONAZAMBUJA afirma-se, pois, como um centro de criação e partilha de tecnologia e 
conhecimento, e tem por missão a dinamização da atividade económica através do apoio à constituição, 
instalação e desenvolvimento de empresas na sua fase embrionária e de arranque e consolidação de micro 
e pequenas empresas, proporcionando-lhes condições físicas para o seu crescimento e reafirmação no 
território.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Capítulo I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Disposições gerais ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Secção I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Do objeto ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 1.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Constituem-se como objetivos do HUBSLISBONAZAMBUJA:  ----------------------------------------------------------  
--- a. Desenvolver a transferência de conhecimento para que as empresas aumentem a sua assinatura 
digital na rede e a sua competitividade e representatividade nos mercados nacional e internacional;  ------  
--- b. Fomentar o empreendedorismo na região;  ----------------------------------------------------------------------------  
--- c. Fixar quadros na região, nomeadamente através da criação do autoemprego;  -----------------------------  
--- d. Incentivar e apoiar a criação de empresas, principalmente de carácter inovador;  --------------------------  
--- e. Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do concelho de Azambuja.  ----------------------------  
--- Artigo 2.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Finalidade ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- b. Informação anual de evolução do projeto empresarial.  ------------------------------------------------------------  
--- Secção II ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Das instalações --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 7.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Localização --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O HUBSLISBONAZAMBUJA situa-se no Largo do Esteiro, n.º 6, 2050-261 Azambuja.  -------------------------  
--- Artigo 8.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Horário de funcionamento do Apoio Administrativo  -----------------------------------------------------------------------  
--- 1. os serviços de apoio administrativo a que se refere o artigo 13.º do presente regulamento são 
prestados pela entidade gestora de segunda a sexta-feira das 9:00 h às 12:30 h e das 14:00 h às 17:30 h.-
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2.  Compete a cada incubado informar a entidade gestora do horário de funcionamento da sua 
atividade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. É disponibilizada uma cópia das chaves de acesso às instalações do HUBSLISBONAZAMBUJA a cada 
um dos incubados, o qual só poderá fazer uma duplicação da mesma, ficando obrigado a informar a 
entidade gestora do(s) nome(s) do colaborador(es) possuidores do duplicado da mesma e garantindo que 
o mesmo não seja objeto de duplicação.  --------------------------------------------------------------------------------------  
--- 4. O acesso às instalações do HUBSLISBONAZAMBUJA fora do horário definido no número 1 do presente 
artigo, deve ser feito no estrito respeito das normas de segurança e mediante uma correta utilização dos 
sistemas de controlo de acesso e de alarme, nomeadamente não disponibilizando o código de acesso a 
terceiros.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 9.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Caracterização dos espaços ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. O HUBSLISBONAZAMBUJA dispõe dos seguintes espaços:  ---------------------------------------------------------  
--- a. Espaços Individuais ou de co-work com áreas diferentes; ----------------------------------------------------------  
--- b. Área de receção;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c. Sala de reuniões / sala de formação; -------------------------------------------------------------------------------------  
--- d. Copa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e. Áreas de convívio.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Os espaços elencados nas alíneas b), d) e e) do número anterior constituem espaços de uso e fruição 
comuns.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 10.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atribuição dos espaços ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A atribuição de espaços aos projetos empresariais deverá ter em consideração o número de postos 
de trabalho criados ou a criar e a atividade desenvolvida, sendo a escolha do espaço da inteira 
responsabilidade da entidade gestora, atendendo aos espaços disponíveis no momento.  ----------------------  
--- 2. A cada projeto selecionado não pode ser cedido mais do que um espaço.  ------------------------------------  
--- 3. Para efeitos do previsto no número 2 do artigo 5.º do presente Regulamento, e desde que os projetos 
apresentados se enquadrem no espírito do mesmo, poderão ser cedidos espaços na 
HUBSLISBONAZAMBUJA mediante aprovação da Câmara Municipal de Azambuja. -------------------------------  
--- Artigo 11.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uso e fruição do espaço ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. A gestão dos espaços individuais é da inteira responsabilidade dos respetivos empreendedores, bem 
como a sua manutenção e bom estado de utilização.  ----------------------------------------------------------------------  
--- 2. A empresa instalada na HUBSLISBONAZAMBUJA é responsável pela aquisição dos equipamentos, 
materiais e matérias-primas necessárias à execução da sua atividade.  ----------------------------------------------  
--- 3. É expressamente proibida a realização de quaisquer benfeitorias ou alteração nas instalações, 
nomeadamente, a realização de pinturas ou colocação de elementos fixos sem autorização expressa da 
entidade gestora.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 12.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Atividades não autorizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Não é permitido o desenvolvimento da atividade de restauração e bebidas nas instalações do 
HUBSLISBONAZAMBUJA, nem de atividades que impliquem o manuseamento de produtos considerados 
perigosos ou nocivos para a saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Capítulo I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Serviços prestados pela entidade gestora ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Secção I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Dever de promoção ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--A entidade gestora compromete-se a promover e divulgar pelos meios adequados o 
HUBSLISBONAZAMBUJA, junto da população da área do Município de Azambuja e do setor empresarial 
local e nacional.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 19.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Isenção de responsabilidade ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A entidade gestora não é responsável, em qualquer circunstância, pelo incumprimento das obrigações 
fiscais, laborais, segurança social, comerciais e financeiras, que constituam encargo das empresas 
incubadas, perante o Estado, entidades públicas, fornecedores, colaboradores ou quaisquer terceiros.  ----  
--- Artigo 20.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Direitos de autor -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A entidade gestora compromete-se a não copiar ou reproduzir, total ou parcialmente, as peças dos 
projetos candidatados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 21.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acordo de confidencialidade ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A entidade gestora compromete-se a conservar e a não utilizar as informações que lhe são fornecidas 
pelos empreendedores, no âmbito dos projetos a desenvolver na HUBSLISBONAZAMBUJA, com outros fins 
que não sejam a prossecução dos objetivos da candidatura.  ------------------------------------------------------------  
--- Secção II ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Dos empreendedores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 22.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Benefícios dos empreendedores -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. As empresas incubadas, com domicílio fiscal no Município de Azambuja e volume de negócios que, 
no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 €, gozam de isenção de derrama. ---------------------------------  
--- 2. As empresas incubadas podem usufruir dos serviços prestados pela entidade gestora resultantes da 
celebração do contrato de utilização de espaço e prestação de serviços, nos termos do artigo 13.º do 
presente regulamento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 23.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações gerais dos empreendedores ------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os empreendedores estão obrigados ao cumprimento de todas as disposições deste Regulamento, 
bem como das obrigações resultantes de contrato celebrado com a Câmara Municipal de Azambuja.  -----  
--- 2. Os empreendedores deverão contratar um seguro de responsabilidade civil para a cobertura de 
eventuais danos provocados aos seus colaboradores ou a terceiros, decorrentes do exercício da sua 
atividade ou provocados pelos equipamentos instalados, de que sejam os proprietários.  -----------------------  
--- 3. Os empreendedores disponibilizam-se em participar ativamente nos eventos organizados pelo 
HUBSLISBONAZAMBUJA designadamente, em ações junto de investidores e outras entidades e em ações 
de divulgação do próprio HUBSLISBONAZAMBUJA.  -------------------------------------------------------------------------  
--- 4. Os empreendedores obrigam-se a diligenciar os melhores esforços para o desenvolvimento do projeto 
candidatado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 5. Os empreendedores comprometem-se a fornecer informações para a divulgação e promoção da sua 
atividade e a participar ativamente nas ações de divulgação e promoção organizadas pela 
HUBSLISBONAZAMBUJA.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 6. Os empreendedores devem manter boas relações de convivência cívica e urbanidade, abstendo-se de 
adotar comportamentos que incomodem os restantes utilizadores, mantendo a disciplina dos seus 
colaboradores e dos seus clientes, bem como dar uso diligente e adequado às instalações comuns.  --------  
--- Artigo 24.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Do uso das instalações -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Os empreendedores ficam obrigados a:  --------------------------------------------------------------------------------  
--- s. Manter uso diligente e adequado dos espaços cedidos para os fins destinados à sua atividade e das 
instalações comuns;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- t. Garantir que os colaboradores e clientes não exerçam outras atividades que não as previstas no 
celebrado com o Município de Azambuja;  -------------------------------------------------------------------------------------  
--- u. Respeitar as normas de higiene e segurança relevantes para as atividades desenvolvidas nas 
instalações;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- v. Dar um uso eficiente ao consumo energético, da água e dos meios de comunicação colocados à 
disposição pela entidade gestora.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. É proibido fumar nas instalações da HUBSLISBONAZAMBUJA.  ---------------------------------------------------  
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--- 2.  A entidade gestora assegurará a divulgação das disponibilidades do HUBSLISBONAZAMBUJA para 
acolhimento de novos projetos empresariais, na página eletrónica do Município de Azambuja 
(https://www.cm-azambuja.pt/) e do HUBSLISBONAZAMBUJA (http://hubslisbon-
azambuja.pt/pt/home/), bem como através dos meios de comunicação e divulgação considerados 
adequados para a promoção do projeto HUBSLISBONAZAMBUJA.  -----------------------------------------------------  
--- 3. Recebida a candidatura, a equipa de gestão do Projeto poderá promover uma reunião com o 
empreendedor para esclarecimento de eventuais dúvidas.  ---------------------------------------------------------------  
--- Artigo 30.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Critérios de seleção ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Na apreciação e classificação das candidaturas, serão tidos em conta os seguintes critérios de 
classificação e respetiva ponderação:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Critérios Pré 
incubação Incubação Incubação 

Virtual 
Desenvolv. 
Empresarial 

1. Viabilidade técnica, económica e financeira do 
projeto  20% 25% 30% 30% 
2. Criatividade e Inovação do projeto  30% 30% 30% 20% 
3.Geração de emprego  10% 20% 10% 25% 
4.Contributo para a economia local e respetiva  
integração áreas estratégicas do Concelho  40% 25% 30% 25% 

-- 2. A classificação da candidatura será determinada pela soma ponderada das pontuações obtidas para 
cada um dos critérios referidos no ponto anterior, sendo:  ----------------------------------------------------------------  
--- a. Viabilidade técnica, económica e financeira do projeto: avalia a viabilidade técnica, económica e 
financeira do projeto, valorizando a entrega de estudos comprovativos do mesmo, estudos de mercado e 
de outra informação que valorize o projeto. (a pontuar entre 0 e 100)  -----------------------------------------------  
--- a. Criatividade e Inovação do projeto: avalia a criatividade e inovação da atividade a desenvolver, tendo 
em linha de conta o contexto local/regional. Valoriza a existência de patentes ou outras formas de 
proteção de propriedade intelectual. (a pontuar entre 0 e 100)  ---------------------------------------------------------  
-- b. Geração de emprego: considera o número de postos de trabalho a criar, sendo a pontuação deste 
critério atribuída nos seguintes termos:  ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 posto de trabalho criado: pontuação de 10  -----------------------------------------------------------------------------  
--- 2 postos de trabalho criados: pontuação de 50  --------------------------------------------------------------------------  
--- 3 ou mais postos de trabalho criados: pontuação de 100  -------------------------------------------------------------  
--- c. Contributo para a economia local e respetiva integração áreas estratégicas do Concelho: avalia o 
projeto em termos do seu contributo para a economia local e respetiva integração nas áreas estratégicas 
do Concelho. (a pontuar entre 0 e 100)  ----------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Serão excluídas as candidaturas que não obtenham a pontuação mínima de 50 pontos.  ----------------  
--- Artigo 31.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Comissão de Avaliação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. As candidaturas apresentadas serão avaliadas por uma Comissão de Avaliação, composta por três 
elementos, dois representantes da Câmara Municipal (um dos quais presidirá) e um representante de 
entidade pública ou privada, nomeados pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------  
--- 2. A Comissão de Avaliação fará a análise, avaliação e emissão de parecer técnico sobre as candidaturas 
apresentadas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 32.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Processo de decisão --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Compete ao Presidente da Câmara Municipal homologar a proposta de decisão, de acordo com o 
Relatório de Avaliação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. Após homologação, a mesma será comunicada, no prazo máximo de cinco dias, por correio eletrónico 
ao(s) candidato(s).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 3. Sempre que a decisão seja favorável, a comunicação deverá ser acompanhada de uma minuta do 
contrato a celebrar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 33.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Equipa de gestão ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A gestão do HUBSLISBONAZAMBUJA, bem como o seu acompanhamento e monitorização, é efetuada 
pelo Gabinete de Apoio à Estratégia e Investimento do Município. -----------------------------------------------------  
--- Capítulo V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Disposições Finais -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Artigo 34.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- 5. PARTICIPAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Mercado de Natal é exclusivamente para os artesãos e expositores do Concelho. Terão de solicitar 
uma ficha de inscrição pelo e-mail turismo@cm-azambuja.pt, preencher e devolver para o mesmo 
endereço ou entregar em mão no Posto de Turismo de Azambuja. -----------------------------------------------------  
--- 6. SELEÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A seleção dos expositores mencionados será sujeita a um conjunto de critérios podendo ser recusada 
a participação às inscrições que não se ajustem ao conceito e âmbito do certame: ----------------------------  
--- a. A diversidade e características do trabalho realizado;  --------------------------------------------------------------  
--- b. Limite de espaço por atividade/ tipologia do trabalho;  -------------------------------------------------------------  
--- c. Artesãos, expositores do Concelho; ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- d. O espaço disponível;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- e. Data de receção das inscrições. --------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 7. CUSTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A participação no Mercado de Natal não terá qualquer tipo de custos para os artesãos participantes. 
--- 8. CARACTERÍSTICAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM  -----------------------------------------------------------------  
--- a. Cada espaço, em madeira, tem aproximadamente 2,50m x 2,50m, energia elétrica e um lettering 
com a identificação mencionada no formulário de inscrição.  ------------------------------------------------------------  
--- b. A montagem e a decoração dos espaços são efetuadas no dia 4 de dezembro entre as 10h00 e as 
22h00.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c. A desocupação dos espaços deve efetuar-se até às 21h00 do dia 27 de dezembro.  ------------------------  
--- 9. CONDIÇÕES GERAIS  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---a. Os espaços não podem ser utilizados por mais do que um expositor. Os expositores não podem ceder, 
a título algum, o direito de ocupação das barraquinhas, nem dar outra utilidade diferente da inicialmente 
prevista.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b. Ainda que exista vigilância do espaço 24h por dia, durante todo o período do evento, a organização 
não se responsabiliza por possíveis danos ou prejuízos que possam ser causados por terceiros ou por 
causas naturais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c. É da responsabilidade de cada expositor a autenticidade e a qualidade dos produtos expostos, bem 
como a adequação às normas legais em vigor inerentes ao exercício da atividade.  -------------------------------  
--- d. A limpeza e desinfeção dos espaços é da responsabilidade dos expositores.  ---------------------------------  
--- e. O material de limpeza e desinfeção a utilizar pelos expositores deverá cumprir as diretrizes impostas 
pela Direção Geral de Saúde (DGS) -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- f. É da responsabilidade de cada expositor cumprir as ordens impostas pela DGS no âmbito da 
prevenção e combate à Covid-19. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- g. Não é permitido pintar ou perfurar as paredes dos espaços.  -----------------------------------------------------  
--- h. Só é permitida a permanência de uma pessoa, por expositor, por espaço, exceto se forem do mesmo 
agregado familiar até ao limite de duas pessoas. ----------------------------------------------------------------------------  
--- i. Não é permitida a instalação de qualquer outro tipo de equipamento para exposição/venda que não 
seja considerado enquadrável pela organização no evento.  -------------------------------------------------------------  
--- 10. DISPOSIÇÕES FINAIS:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a. Quaisquer informações sobre a iniciativa podem ser solicitadas através do correio turismo@cm-
azambuja.pt ou do número de telemóvel 263400476.  ---------------------------------------------------------------------  
--- b. A organização pode, por orientações da DGS-Direção Geral de Saúde, alterar o horário e/ou duração 
da iniciativa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- c. Perante a situação pandémica que vivemos, a concretização do evento depende de fatores externos 
à autarquia, pelo que pode vir a ser cancelado.  -----------------------------------------------------------------------------  
--- d. A participação obriga à aceitação das presentes Normas e demais diretivas emanadas pela 
organização. O seu incumprimento pode implicar o impedimento de participar em edições futuras.  --------  
--- e. As dúvidas ou casos omissos suscitados pela aplicação deste manual de Normas de Participação serão 
analisados e resolvidos por Despacho do Vereador do pelouro da Cultura mediante proposta de decisão 
apresentada pela organização”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta 41/V-AJM /2020 foi aprovada por unanimidade. -----------------------  
--- 9 - Apoios Financeiros Anuais -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 9.1- Proposta 36/V-AJM/2020 - Associação Cultural e Recreativa dos Casais das Boiças -------------------  
---- O Sr. Vereador António José Matos apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:  --------------------  
--- “Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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--- III.A Câmara Municipal de Azambuja, no uso das suas competências previstas nas alíneas o) e u) do ----  
n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013,12 de setembro, na redação atual, promove uma política 
de apoio ao associativismo desportivo, através da atribuição de subsídios ao funcionamento das 
associações e ao fomento da prática desportiva na comunidade; ------------------------------------------------------  
--- IV. A atribuição de apoios ou comparticipações financeiras por parte das autarquias locais na área do 
desporto é titulada por contrato-programa de desenvolvimento desportivo, nos termos dos artigos 6.º, 
7.º,  46.º e 47.º  da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro – Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto – e de 
acordo com o Regime  dos Contratos- Programa de Desenvolvimento Desportivo previsto no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 41/2019, de 29 de março; -------------  
--- V.A Associação tem vindo a desenvolver um trabalho meritório na promoção a atividade desportiva  
no concelho de Azambuja, reconhecido pela Câmara Municipal e merecedor do seu apoio com vista a dar-
lhe seguimento e a apoiar o seu desenvolvimento; --------------------------------------------------------------------------  
---VI. Por deliberação de __/__/2020, da Câmara Municipal de Azambuja, foi aprovada a concessão de 
 um apoio financeiro ao desenvolvimento e manutenção da atividade desportiva não federada de 
Atletismo e Ginástica/Pilates, para o ano de 2021 no valor de 486€ (quatrocentos e oitenta e seis euros).-  
--- É celebrado o presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo estabelece as condições de atribuição, 
pelo Primeiro Outorgante, de apoio financeiro ao Segundo Outorgante para a execução do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo constante de anexo a este contrato, e que dele faz parte integrante. ----------  
--- Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objetivos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A concessão de apoio financeiro ao Segundo Outorgante visa prosseguir os seguintes objetivos: ---------  
--- a) Enquadrar a execução de programas concretos de promoção da atividade física e do desporto como 
consta do Programa de Desenvolvimento Desportivo;----------------------------------------------------------------------  
--- b) Permitir a intervenção e mútua vinculação, quer do Segundo Outorgante, quer do Município de 
Azambuja, na realização do mesmo Programa de Desenvolvimento Desportivo; -----------------------------------  
--- c) Reforçar o sentido de responsabilidade do Município de Azambuja e do Segundo Outorgante 
relativamente ao cumprimento das obrigações por estes livremente assumidas; ----------------------------------  
--- d) Assegurar a plena publicidade e transparência das condições com base nas quais os apoios 
constantes do presente contrato-programa são concedidos. -------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Apoio financeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. Pela execução do programa de desenvolvimento desportivo objeto do presente contrato programa, 
o Primeiro Outorgante obriga-se a atribuir ao Segundo Outorgante um apoio financeiro no valor de 486€ 
(quatrocentos e oitenta e seis euros). -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 2. ----------------------------O pagamento do referido apoio financeiro será efetuado preferencialmente por 
 transferência bancária ou em caso de impedimento, por cheque. ------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações do Segundo Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Segundo Outorgante obriga-se a: -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- a)Executar o programa de desenvolvimento desportivo objeto do presente contrato-programa, 
mantendo em funcionamento as modalidades desportivas constantes do referido programa; 
--- b)Aplicar as verbas transferidas ao abrigo do presente contrato-programa ao funcionamento das 
modalidades desportivas, sendo-lhe vedada a afetação a quaisquer outros fins; ----------------------------------  
--- c)Cumprir a legislação referente à luta contra a dopagem no desporto e ao combate --- à violência, ao 
racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, bem como as determinações das 
entidades competentes nestas áreas; -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d)Manter os comprovativos das despesas realizadas com a execução do presente contrato-programa e 
apresentá-los ao Primeiro Outorgante, quando solicitado para o efeito; ---------------------------------------------  
--- e)Organizar a sua contabilidade por centro de custos, com reconhecimento claro dos custos incorridos 
por contrato-programa e identificação das receitas;------------------------------------------------------------------------  
--- f) Prestar ao Primeiro Outorgante todas as informações necessárias ao acompanhamento da execução 
do programa de desenvolvimento desportivo; --------------------------------------------------------------------------------  
--- g) Elaborar um relatório final sobre a execução do presente contrato-programa. ------------------------------  
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---o Associativismo no Município de Azambuja tem vindo a assumir um papel estratégico na promoção do 
desenvolvimento social local, dando um contributo inestimável à formação, à promoção da saúde, do 
bem-estar, da qualidade de vida e do desenvolvimento, e à fruição cultural, recreativa e desportiva da 
comunidade, bem como à promoção do espírito de cidadania; ----------------------------------------------------------  
--- é objetivo desta Câmara Municipal apoiar e colaborar com as Instituições que prossigam fins de caráter 
social, ambiental, cultural, recreativo e desportivo no nosso concelho, valorizando o esforço e trabalho dos 
seus dirigentes e associados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- no atual contexto provocado pelo coronavírus SARS -CoV-2, agente causador da doença COVID-19, o 
Município de Azambuja entende adequada como medida de apoio às Coletividades do Município e desde 
que se encontrem reunidos os respetivos pressupostos, a antecipação da data habitual do pagamento dos 
apoios anuais (novembro/dezembro), com vista à manutenção das estruturas de funcionamento, como já 
preconizado no quadro de medidas extraordinárias para apoio às famílias, empresas e instituições, anexo 
à Proposta 22/P/2020, aprovada na reunião de Câmara de 7 de abril p.p.; ------------------------------------------  
---a atribuição de apoios ou comparticipações financeiras por parte das Autarquias Locais, 
especificamente para a área do desporto, são tituladas por contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo, de acordo com o disposto no artigo 2.º do Decreto Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro; -----------  
--- a atribuição dos apoios à atividade regular das coletividades é efetuada ao abrigo das regras e 
procedimentos previstos no Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Azambuja, 
nomeadamente no artigo 6.º e seguintes do referido regulamento; ---------------------------------------------------  
---a Associação de Desporto e Recreio “O Paraíso” apresentou candidatura para apoio à sua atividade 
regular, que se desenvolve na prática de Banda Filarmónica, Escola de Música e Teatro, nãos sujeitas a 
contrato-programa e de Ginástica Formação e Ginástica Fitness (atividades desportivas não federadas), 
sujeitas a contrato-programa, cumprindo os requisitos impostos no Regulamento de Apoio ao 
Associativismo do Concelho de Azambuja, conforme informação do Gabinete de Apoio às Coletividades 
que se anexa à presente proposta e dela faz parte integrante;  ---------------------------------------------------------  
--- nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
compete à Câmara Municipal deliberar a forma de apoiar atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município; -------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a) Que a Câmara Municipal, ao abrigo das competências supramencionadas, delibere aprovar a 
atribuição do apoio financeiro anual à Associação de Desporto e Recreio “O Paraíso”, no valor total de 
4.378,60€ (quatro mil trezentos e setenta e oito euros e sessenta cêntimos), sujeitos a celebração de 
contrato-programa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- b)  A aprovação do contrato-programa de desenvolvimento desportivo nos termos da minuta que se 
anexa, referente às atividades desportivas a desenvolver em 2021 a celebrar com a Associação de 
Desporto e Recreio “O Paraíso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ------------------------------------------------------  
--- Entre: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Município de Azambuja, pessoa coletiva de direito público n.º 506 821 480, com sede na Praça do 
Município, nº 19, 2050-315 Azambuja, aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Manuel Abreu de Sousa, adiante designado por Primeiro Outorgante -------------------------------------------------  
--- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Associação de Desporto e Recreio “O Paraíso”, com sede na Rua dos Barreiros, 6, 2050-408 Vale do 
Paraíso, pessoa coletiva n.º 501 297 952, aqui representado pela Presidente da Direção, Nuno Ricardo 
Patrício Gonçalves, adiante designado(a) por Segundo(a) Outorgante; -----------------------------------------------  
--- Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- I.O Município de Azambuja tem entre as suas atribuições o domínio dos tempos livres e desporto, da 
saúde e da promoção do desenvolvimento, entre outras, consagradas no artigo 23.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual; -------------------------------------------------------------------------  
--- II.A Câmara Municipal de Azambuja reconhece que as associações desportivas desempenham uma 
importante função social, sendo de realçar a sua inestimável contribuição para o desenvolvimento do 
desporto, bem como do lazer e ocupação de tempos livres das populações de todas as classes etárias; ----  
--- III.A Câmara Municipal de Azambuja, no uso das suas competências previstas nas alíneas o) e u) do n.º 
1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013,12 de setembro, na redação atual, promove uma política de 
apoio ao associativismo desportivo, através da atribuição de subsídios ao funcionamento das associações 
e ao fomento da prática desportiva na comunidade; -----------------------------------------------------------------------  
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sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria por entidade externa, nos termos do disposto 
no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação atual. -----------------------------------  
--- Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Incumprimento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1.O incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, das obrigações previstas no presente contrato-
programa confere ao Primeiro Outorgante o direito de resolução do mesmo. --------------------------------------  
--- 2.O incumprimento do disposto nas alíneas a) a c) da cláusula 4.ª confere ao Primeiro Outorgante o 
direito de reaver todas as quantias pagas. -------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Remuneração dos membros dos corpos sociais ---------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação dada pelo Decreto-
Lei n.º 41/2019, de 29 de março, o Segundo Outorgante assume expressamente que os membros dos 
respetivos corpos sociais não auferem qualquer remuneração pelas funções exercidas. -------------------------  
--- Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações fiscais e para com a segurança social ------------------------------------------------------------------------  
--- O Segundo Outorgante deu consentimento expresso ao Município, para consultar a respetiva situação 
tributária, bem como a situação contributiva, tendo-se concluído pela regularização de ambas as 
situações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Revisão do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato pode vir a ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. ------------------------  
--- Cláusula 10.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Arbitragem --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Os litígios emergentes da execução do presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
serão submetidos à arbitragem, nos termos da Lei. -------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 11.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Publicidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato-programa será, nos termos da lei, objeto da devida publicitação, devendo constar 
na página eletrónica do Município de Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 12.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Vigência e Entrada em vigor ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1.O presente contrato-programa diz respeito às atividades a desenvolver no ano 2021, contando o 
prazo de execução a partir da sua entrada em vigor e com termo a 31 de dezembro de 2021. -----------------  
--- 2.O presente contrato entra em vigor a partir da data da sua publicitação na página eletrónica do 
Município de Azambuja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 13.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cabimentação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O apoio financeiro a que se refere o presente contrato encontra-se orçamentado, identificado pelo 
número sequencial de compromisso n.º ____, sendo o respetivo encargo satisfeito pela seguinte rubrica 
orçamental: AP 12.01.01.01 RO 01.02/04.07.01.-----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 14.ª------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Gestor do Contrato ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para acompanhamento permanente da execução do presente contrato-programa é nomeado gestor 
de contrato António Manuel Montez Amaral.” -------------------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta 37/V-AJM/2020 foi aprovada por unanimidade. -----------------------  
---9 .3 - Proposta 38/V-AJM/2020 - Associação Dojo Amicale de Azambuja ----------------------------------------  
---- O Sr. Vereador António José Matos apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:  --------------------  
--- “Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o Município de Azambuja através de políticas de desenvolvimento cultural, social, recreativo, desportivo 
e outros, apoia as entidades que estejam vocacionadas para a promoção do bem-estar e da qualidade de 
vida da população, através da concretização de programas, projetos ou atividades que prossigam o 
interesse municipal;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o Associativismo no Município de Azambuja tem vindo a assumir um papel estratégico na promoção do 
desenvolvimento social local, dando um contributo inestimável à formação, à promoção da saúde, do 
bem-estar, da qualidade de vida e do desenvolvimento, e à fruição cultural, recreativa e desportiva da 
comunidade, bem como à promoção do espírito de cidadania; ----------------------------------------------------------  
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--- V.A Associação tem vindo a desenvolver um trabalho meritório na promoção a atividade desportiva no 
concelho de Azambuja, reconhecido pela Câmara Municipal e merecedor do seu apoio com vista a dar-lhe 
seguimento e a apoiar o seu desenvolvimento; -------------------------------------------------------------------------------  
--- VI.Por deliberação de __/__/2020, da Câmara Municipal de Azambuja, foi aprovada a concessão de um 
apoio financeiro ao desenvolvimento e manutenção da atividade desportiva federada de Karaté, para o 
ano de 2021 no valor de 3.199,50€ (três mil cento e noventa e nove euros e cinquenta cêntimos). -----------  
--- É celebrado o presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objeto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato-programa de desenvolvimento desportivo estabelece as condições de atribuição, 
pelo Primeiro Outorgante, de apoio financeiro ao Segundo Outorgante para a execução do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo constante de anexo a este contrato, e que dele faz parte integrante. ----------  
--- Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Objetivos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A concessão de apoio financeiro ao Segundo Outorgante visa prosseguir os seguintes objetivos: ---------  
--- a)Enquadrar a execução de programas concretos de promoção da atividade física e do desporto como 
consta do Programa de Desenvolvimento Desportivo;----------------------------------------------------------------------  
--- b)Permitir a intervenção e mútua vinculação, quer do Segundo Outorgante, quer do Município de 
Azambuja, na realização do mesmo Programa de Desenvolvimento Desportivo; -----------------------------------  
--- c)Reforçar o sentido de responsabilidade do Município de Azambuja e do Segundo Outorgante 
relativamente ao cumprimento das obrigações por estes livremente assumidas; ----------------------------------  
--- 1d)Assegurar a plena publicidade e transparência das condições com base nas quais os apoios 
constantes do presente contrato-programa são concedidos. -------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Apoio financeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1.Pela execução do programa de desenvolvimento desportivo objeto do presente contrato programa, o 
Primeiro Outorgante obriga-se a atribuir ao Segundo Outorgante um apoio financeiro no valor de 
3.199,50€ (três mil cento e noventa e nove euros e cinquenta cêntimos). --------------------------------------------  
--- 2.O pagamento do referido apoio financeiro será efetuado preferencialmente por transferência 
bancária ou em caso de impedimento, por cheque. -------------------------------------------------------------------------  
 --- Cláusula 4.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações do Segundo Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Segundo Outorgante obriga-se a: -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- a)Executar o programa de desenvolvimento desportivo objeto do presente contrato-programa, 
mantendo em funcionamento as modalidades desportivas constantes do referido programa; -----------------  
--- b)Aplicar as verbas transferidas ao abrigo do presente contrato-programa ao funcionamento das 
modalidades desportivas, sendo-lhe vedada a afetação a quaisquer outros fins; ----------------------------------  
--- c)Cumprir a legislação referente à luta contra a dopagem no desporto e ao combate à violência, ao 
racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, bem como as determinações das 
entidades competentes nestas áreas; -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- d)Manter os comprovativos das despesas realizadas com a execução do presente contrato-programa e 
apresentá-los ao Primeiro Outorgante, quando solicitado para o efeito; ---------------------------------------------  
--- e)Organizar a sua contabilidade por centro de custos, com reconhecimento claro dos custos incorridos 
por contrato-programa e identificação das receitas;------------------------------------------------------------------------  
--- f)Prestar ao Primeiro Outorgante todas as informações necessárias ao acompanhamento da execução 
do programa de desenvolvimento desportivo; --------------------------------------------------------------------------------  
--- g) Elaborar um relatório final sobre a execução do presente contrato-programa. ------------------------------  
--- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhamento e controlo da execução---------------------------------------------------------------------------------  
--- Compete ao Primeiro Outorgante, enquanto entidade concedente do apoio financeiro, fiscalizar a 
execução do presente contrato-programa, podendo realizar, para o efeito, inspeções, inquéritos e 
sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria por entidade externa, nos termos do disposto 
no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação atual. -----------------------------------  
--- Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Incumprimento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- a atribuição dos apoios à atividade regular das coletividades é efetuada ao abrigo das regras e 
procedimentos previstos no Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Azambuja, 
nomeadamente no artigo 6.º e seguintes do referido regulamento; ---------------------------------------------------  
---por força da situação atual epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS -CoV-2, agente causador 
da doença COVID-19,  que obrigou à adoção de um conjunto de medidas restritivas, excecionais e 
temporárias, com relevante impacto na economia, no emprego e na coesão social, o Município de 
Azambuja tem vindo a aprovar, a par de outras medidas já implementadas e em complemento das 
aprovadas pelo Governo, a criação de apoios destinados a mitigar as dificuldades sentidas pelas famílias 
com perda de rendimentos, pelas empresas forçadas a fechar ou a reduzir a sua laboração, pelos 
profissionais que estão na linha da frente no combate a esta pandemia, bem como assim pelas instituições 
particulares de solidariedade (IPSS) e outras associações sem fins lucrativos na resposta aos problemas 
sociais agravados com a atual situação; ---------------------------------------------------------------------------------------  
--- neste contexto, como medida de apoio às Coletividades do Município, e encontrando-se reunidos os 
respetivos pressupostos, pretende-se dar início ao pagamento dos apoios anuais, antecipando a data do 
seu habitual processamento (novembro/dezembro); -----------------------------------------------------------------------  
---a Casa do Povo de Alcoentre apresentou candidatura para apoio à sua atividade regular, cumprindo os 
requisitos impostos no Regulamento de Apoio ao Associativismo do Concelho de Azambuja;  -----------------  
--- nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
compete à Câmara Municipal deliberar a forma de apoiar atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município; -------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Que a Câmara Municipal, ao abrigo das competências supramencionadas, delibere aprovar a atribuição 
do apoio financeiro anual à Casa do Povo de Alcoentre, no valor de 1.451,44€ (mil quatrocentos e 
cinquenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos).” --------------------------------------------------------------------  
--- Uma vez posta a votação a Proposta 39/V-AJM/2020 foi aprovada por unanimidade, na ausência do Sr. 
Presidente que não participou na apreciação e votação da Proposta por fazer parte dos corpos sociais da 
coletividade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 9 .5 - Proposta 40/V-AJM/2020 - União de Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha  -------------------  
---- O Sr. Vereador António José Matos apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:  --------------------  
--- “Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o Município de Azambuja através de políticas de desenvolvimento cultural, social, recreativo, desportivo 
e outros, apoia as entidades que estejam vocacionadas para a promoção do bem-estar e da qualidade de 
vida da população, através da concretização de programas, projetos ou atividades que prossigam o 
interesse municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- o Associativismo no Município de Azambuja tem vindo a assumir um papel estratégico na promoção do 
desenvolvimento social local, dando um contributo inestimável à formação, à promoção da saúde, do 
bem-estar, da qualidade de vida e do desenvolvimento, e à fruição cultural, recreativa e desportiva da 
comunidade, bem como à promoção do espírito de cidadania; ----------------------------------------------------------  
--- é objetivo desta Câmara Municipal apoiar e colaborar com as Instituições que prossigam fins de caráter 
social, ambiental, cultural, recreativo e desportivo no nosso concelho, valorizando o esforço e trabalho dos 
seus dirigentes e associados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- no atual contexto provocado pelo coronavírus SARS -CoV-2, agente causador da doença COVID-19, o 
Município de Azambuja entende adequada como medida de apoio às Coletividades do Município e desde 
que se encontrem reunidos os respetivos pressupostos, a antecipação da data habitual do pagamento dos 
apoios anuais (novembro/dezembro), com vista à manutenção das estruturas de funcionamento, como já 
preconizado no quadro de medidas extraordinárias para apoio às famílias, empresas e instituições, anexo 
à Proposta 22/P/2020, aprovada na reunião de Câmara de 7 de abril p.p.; ------------------------------------------  
--- a atribuição de apoios ou comparticipações financeiras por parte das Autarquias Locais, 
especificamente para a área do desporto, são tituladas por contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo, de acordo com o disposto no artigo 2.º do Decreto Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro; -----------  
--- a atribuição dos apoios à atividade regular das coletividades é efetuada ao abrigo das regras e 
procedimentos previstos no Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Azambuja, 
nomeadamente no artigo 6.º e seguintes do referido regulamento; ---------------------------------------------------  
--- a União de Desporto e Recreio de Vila Nova da Rainha apresentou candidatura para apoio à sua 
atividade regular, que se desenvolve na prática de Futebol 5, Futebol 7, Futebol 11, Futsal, Badminton, 
Tiro com Arco, Voleibol, Airsoft, BTT/Ciclismo (atividades desportivas não federadas), sujeitas a contrato-
programa, cumprindo os requisitos impostos no Regulamento de Apoio ao Associativismo do Concelho de 
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--- Permitir a intervenção e mútua vinculação, quer do Segundo Outorgante, quer do Município de 
Azambuja, na realização do mesmo Programa de Desenvolvimento Desportivo; -----------------------------------  
--- Reforçar o sentido de responsabilidade do Município de Azambuja e do Segundo Outorgante 
relativamente ao cumprimento das obrigações por estes livremente assumidas; ----------------------------------  
--- Assegurar a plena publicidade e transparência das condições com base nas quais os apoios constantes 
do presente contrato-programa são concedidos. ----------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Apoio financeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Pela execução do programa de desenvolvimento desportivo objeto do presente contrato programa, o 
Primeiro Outorgante obriga-se a atribuir ao Segundo Outorgante um apoio financeiro no valor de 
2.133,00€ (dois mil cento e trinta e três euros). ------------------------------------------------------------------------------  
--- O pagamento do referido apoio financeiro será efetuado preferencialmente por transferência bancária 
ou em caso de impedimento, por cheque. --------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações do Segundo Outorgante -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Segundo Outorgante obriga-se a: -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- Executar o programa de desenvolvimento desportivo objeto do presente contrato-programa, mantendo 
em funcionamento as modalidades desportivas constantes do referido programa; -------------------------------  
--- Aplicar as verbas transferidas ao abrigo do presente contrato-programa ao funcionamento das 
modalidades desportivas, sendo-lhe vedada a afetação a quaisquer outros fins; ----------------------------------  
--- Cumprir a legislação referente à luta contra a dopagem no desporto e ao combate à violência, ao 
racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, bem como as determinações das 
entidades competentes nestas áreas; -------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Manter os comprovativos das despesas realizadas com a execução do presente contrato-programa e 
apresentá-los ao Primeiro Outorgante, quando solicitado para o efeito; ---------------------------------------------  
--- Organizar a sua contabilidade por centro de custos, com reconhecimento claro dos custos incorridos 
por contrato-programa e identificação das receitas;------------------------------------------------------------------------  
--- Prestar ao Primeiro Outorgante todas as informações necessárias ao acompanhamento da execução 
do programa de desenvolvimento desportivo; --------------------------------------------------------------------------------  
--- Elaborar um relatório final sobre a execução do presente contrato-programa. ---------------------------------  
--- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Acompanhamento e controlo da execução---------------------------------------------------------------------------------  
--- Compete ao Primeiro Outorgante, enquanto entidade concedente do apoio financeiro, fiscalizar a 
execução do presente contrato-programa, podendo realizar, para o efeito, inspeções, inquéritos e 
sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria por entidade externa, nos termos do disposto 
no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação atual. -----------------------------------  
--- Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Incumprimento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O incumprimento, por parte do Segundo Outorgante, das obrigações previstas no presente contrato-
programa confere ao Primeiro Outorgante o direito de resolução do mesmo. --------------------------------------  
--- O incumprimento do disposto nas alíneas a) a c) da cláusula 4.ª confere ao Primeiro Outorgante o direito 
de reaver todas as quantias pagas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Remuneração dos membros dos corpos sociais ---------------------------------------------------------------------------  
--- Nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, na redação dada pelo Decreto-
Lei n.º 41/2019, de 29 de março, o Segundo Outorgante assume expressamente que os membros dos 
respetivos corpos sociais não auferem qualquer remuneração pelas funções exercidas. -------------------------  
--- Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Obrigações fiscais e para com a segurança social ------------------------------------------------------------------------  
--- O Segundo Outorgante deu consentimento expresso ao Município, para consultar a respetiva situação 
tributária, bem como a situação contributiva, tendo-se concluído pela regularização de ambas as 
situações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Revisão do contrato --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O presente contrato pode vir a ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. ------------------------  
--- cláusula 10.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Arbitragem --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1 Livro Oppidum - Rev. Arqueologia, H.T e 
Património nº11 /2018-2019 António José  Matos 

4 Livros Fundação Eng. António de Almeida 
1 Livro Exploratório Ciência Viva Coimbra       
1 Revista  "Municipalismo" ATAM   
1 Livro Exploratório Ciência Viva Coimbra       

1 Livro Autoridade tributária e aduaneira  

2 Livro Empreendipédia  - dicionário 
27 Livro Ana Paula de Oliveira Ferreira 

Biblioteca Aveiras de Cima 
Quantidade Tipo de suporte Entidade/Pessoa que ofereceu 

47 Livro Carla Ananias 

19 DVD Pedro Custódio 

29 Livro Joaquim Alberto Rosa Ferreira 

20 Livro Rute Fidalgo 

222 Livro João Luís Martins Ferreira Canteiro 

281 Livro/DVD Manuel Ferreira 

250 livro Georgina Susane 
Biblioteca Alcoentre 

Quantidade Tipo de suporte Entidade/Pessoa que ofereceu 
147 Livros Anónimo 

--- Uma vez posta a votação a Proposta 42/V-AJM/2020 foi aprovada por unanimidade.  ---------------- ---- 
--- 11 – INFORMAÇÕES----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 11.1 - Departamento Administrativo e Financeiro – Divisão Financeira  ------------------------------- ------- 
--- 11.1.1-Contabilidade: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Resumo da Execução Orçamental – Período de 1/1/ 2020 a 23/11/2020.  ---------------------------------------  
--- Mapa de fundos Disponíveis.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- INF.  21/P/2020 - Modificação ao Orçamento. ----------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 11.1.2- Aprovisionamento, Período de 10 a 23/11/2020.  -------------------------------------------------------------  
--- Adjudicações de Bens e Serviços ao abrigo da Proposta 97/P/2019 ----------------------------------------------- 
--- Adjudicações de Bens e Serviços de valor ≥ 25.000 Euros  ------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para conhecimento geral se publica este Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume.   
Azambuja  5 de dezembro  de 2020 
 

O  Presidente  da Câmara Municipal de Azambuja 
 
 

 
 
                                                                    Luís Manuel Abreu de Sousa 
 


