
ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE
COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS NA JUNTA DE

FREGUESIA DE AIRÃES

O Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – Novo Regime Jurídico das
Autarquias Locais – veio introduzir um novo enquadramento para a delegação de
competências da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia, contemplando o n.º 1, do
art.º 132º, a delegação legal nas juntas de freguesia, das seguintes competências:

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes;

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com
exceção daquele que seja objeto de concessão;

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados;

e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de
educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico.

Os municípios concretizam a delegação de competências nas freguesias em todos os
domínios dos interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito dos
serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais.

Compete às câmaras municipais, por força do disposto na alínea l), do n.º 1, do art.º
33º do mesmo diploma, discutir e preparar com as juntas de freguesia acordos de
execução das competências que lhe forem delegadas ao abrigo do disposto nos art.os
131º e seguintes daquele diploma;

Para cumprimento do disposto no n.º 2, do art.º 122º da referida Lei, a Câmara
Municipal de Felgueiras e a Junta de Freguesia de Airães acordaram na forma e modo
como vão ser exercidas as competências delegadas.

Os acordos de execução a celebrar nos termos previstos no n.º 1, do art.º 133º do
mencionado diploma, devem prever expressamente os recursos humanos, patrimoniais
e financeiros necessários e suficientes ao exercício das competências delegadas, e são
aprovados pela Assembleia Municipal e pela Assembleia de Freguesia, mediante
proposta prévia da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia.



Considerando que:

Se encontra em vigor a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em cujo art.º 112º se
encontram firmados os seus objetivos de descentralização administrativa concretizada
através da aproximação das decisões aos cidadãos, a promoção da coesão territorial, o
reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da qualidade dos serviços prestados
às populações e a racionalização dos recursos disponíveis.

O Município de Felgueiras possui uma extensa rede de vias de comunicação e espaços
públicos que muito contribuem para as condições de vida da população do concelho;

Nas freguesias do concelho de Felgueiras existem inúmeros espaços verdes, que
embelezam estes espaços públicos e proporcionam o bem-estar da população em geral,
mas cuja manutenção e reparação exige uma intervenção contínua;

A rede escolar do Município de Felgueiras é vasta e necessita de constantes
intervenções para que possa assegurar o seu nível de qualidade e garantir as
condições necessárias ao bom desempenho no processo de ensino e aprendizagem;

É convicção deste Município que as Freguesias do concelho de Felgueiras garantem
uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, através de uma utilização
racional dos recursos que para tanto lhes são disponibilizados;

De acordo com o disposto nas alíneas a), c), d), do n.° 2, do art.º 23° do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os municípios têm atribuições nas áreas dos
equipamentos rural e urbano, dos transportes e comunicações e da educação, e que as
câmaras municipais, em conformidade com o disposto na alínea ee), do n.º 1, do art.º
33º da mesma Lei, têm competências para criar, construir e gerir instalações,
equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de
distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou
colocados por lei, sob administração municipal:

Entre o Município de Felgueiras, doravante designado por “Município”, pessoa coletiva
de direito público com o NIF 501 091 823, representado pelo Presidente da Câmara
Municipal, Nuno Alexandre Martins da Fonseca, no uso das competências previstas nas
alíneas a) e c), do n.º 1, e alínea f), do n.º 2, do art.º 35º, do Anexo I da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro, e a Junta de Freguesia de Airães, doravante designada
Junta de Freguesia, representada pelo seu Presidente, _____________, em execução
das deliberações da Câmara e da Assembleia Municipal de ____de _____l de _____ e
de ____ de ___ de ____, respetivamente, bem como das deliberações da Junta de
Freguesia de ______ de _______ de 2018 e da Assembleia de Freguesia de ______de
______ de 2018, é celebrado, o presente ACORDO DE EXECUÇÃO que se regerá
pelas cláusulas seguintes:



Cláusula 1ª
Objeto e Âmbito do Acordo de Execução

1. O presente acordo de execução tem por objeto as seguintes competências
legalmente delegadas na Junta de Freguesia:

1.1. Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes;
1.2. Assegurar a limpeza dos espaços públicos;

1.3. Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e promover a manutenção dos espaços
envolventes.

Cláusula 2ª
Gestão e manutenção de espaços verdes

1. O exercício desta competência implica a gestão e manutenção dos espaços verdes
municipais e as áreas ajardinadas dos Centros Escolares sitos na área territorial da
Freguesia.

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir
para a Freguesia são fixados em função dos encargos com recursos humanos,
patrimoniais e financeiros necessários ao exercício dessa competência, até ao final do
mandato de 2017/2021, tendo em conta os custos inerentes a cada m² de área verde
a gerir e manter.

3. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos
termos do presente acordo de execução e relativos à gestão e manutenção de espaços
verdes são os constantes do Anexo I, os quais têm por base o valor unitário, expresso
em Euros, por m², multiplicado pela área de espaços verdes.

4. A inclusão ou exclusão de espaços verdes que venham a acrescer ou a abater às
áreas indicadas no Anexo II serão objeto de aumento ou redução nos meios
financeiros a transferir, de acordo com os critérios definidos no número anterior.

5. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate
de áreas dos espaços verdes, em conformidade com o previsto no número 4, o que
implicará a celebração de acordos de execução adicionais.



Cláusula 3ª
Limpeza dos espaços públicos

1. O exercício desta competência integra a limpeza dos espaços públicos.

2. Para garantir o exercício da competência delegada, os meios financeiros a transferir
para a Freguesia são fixados em função dos recursos humanos, patrimoniais e
financeiros necessários ao exercício da competência delegada até ao final do mandato
de 2017/2021, tendo em conta os encargos inerentes à limpeza de cada metro
quadrado (m²).

3. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos
termos do presente acordo de execução e relativas à limpeza dos espaços públicos são
os constantes do Anexo III e são calculados com base no valor unitário expresso em
Euros, por metro quadrado, multiplicado pela totalidade da distância ou área ali
indicados.

4. A verba a transferir para a limpeza de novos espaços públicos terá por base os
critérios definidos no número anterior.

5. As partes podem, a todo o tempo, requerer à outra a inclusão ou o abate de novas
zonas de limpeza de espaços públicos que se justifique, com a consequente
transferência de meios, os quais serão calculados com base nos critérios previstos no
n.º 3, devendo para o efeito ser celebrado um acordo de execução adicional.

Cláusula 4ª

Reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico e manutenção dos espaços envolventes

1. O exercício desta competência implica a execução de todas as pequenas reparações
necessárias ao bom funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do
primeiro ciclo do ensino básico sitos na área territorial da Freguesia e a manutenção
das respetivas áreas envolventes daqueles estabelecimentos.



2. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos
termos da presente cláusula são fixados em função dos encargos com recursos
humanos, patrimoniais e financeiros necessários à realização de pequenas reparações
nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e
espaços envolventes que garantam o adequado funcionamento dos mesmos, até ao
final do mandato de 2017/2021, nos termos constantes do Anexo IV.

3. Os meios financeiros referidos no número anterior têm por base o custo médio de
construção dos edifícios, expresso em euros, a multiplicar pelos m² de área edificada,
aplicando-se o fator de ponderação 1% nos Centros Escolares e 1,75% nas EB1 e
Jardim de Infância, nos termos constantes do Anexo IV.

4. A inclusão e exclusão de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico que venham a acrescer ou a abater aos indicados no Anexo IV
serão objeto de aumento ou redução nos meios financeiros a transferir, de acordo com
os critérios definidos no número anterior.

5. Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer à outra, a inclusão ou o abate
de estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, em
conformidade com o previsto no número 3, o que implicará a celebração de acordos de
execução adicionais.

Cláusula 5ª
Obrigações das partes

1. Constituem obrigações da Câmara Municipal:

a) Transferir para a Junta de Freguesia as verbas necessárias ao exercício das
competências delegadas;
b) Apoiar tecnicamente a Junta de Freguesia;
c) Intervir em reforço das competências delegadas, quer por solicitação da Junta de
Freguesia, quer por sua iniciativa, nomeadamente quando se verifiquem riscos para a
segurança dos cidadãos.

2. Constituem obrigações da Junta de Freguesia:

a) Cumprir as normas técnicas, legais e regulamentares a que a Câmara Municipal está
sujeita;
b) Respeitar as normas técnicas e procedimentos recomendados, de acordo com os
anexos V e VI;



c) Exercer as competências delegadas de modo eficiente e eficaz;
d) Prestar as informações que a Câmara Municipal lhe peça sobre os atos praticados
no exercício das competências delegadas;
e) Comunicar à Câmara Municipal o início da realização dos trabalhos e obras, para
acompanhamento técnico, com a devida antecedência;
f) Dar conhecimento, com prontidão, à Câmara Municipal 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 delegadas;
g) Remeter-lhe, até ao dia 31 de março de cada ano, um relatório respeitante ao ano
anterior, no qual será prestada informação circunstanciada sobre o exercício das
competências delegadas.

Cláusula 6ª
Apoio Financeiro

1. A Câmara Municipal apoiará financeiramente a Junta de Freguesia, dotando-a de
condições adequadas ao desempenho das competências delegadas, de acordo com o
Anexo I do presente acordo de execução do qual faz parte integrante.

2. A transferência da comparticipação mencionada no número anterior será efetuada
em prestações trimestrais, a processar a partir do dia 20 (vinte) do primeiro mês de
cada trimestre (janeiro, abril, julho e outubro).

Cláusula 7ª
Apoio Técnico

A Câmara Municipal prestará o apoio técnico necessário de que a Junta de Freguesia
careça para o cabal exercício das competências delegadas e que consistirá
fundamentalmente na emissão de pareceres de caráter técnico ou jurídico e de
recomendações sempre que tal for solicitado.

Cláusula 8ª
Fiscalização

A Câmara Municipal, através do Departamento de Urbanismo, Obras e Ambiente
(DUOA), acompanhará e fiscalizará a execução das obras e trabalhos objeto do
presente acordo de execução.

Cláusula 9ª
Duração do Acordo de Execução

1. A duração do presente acordo de execução coincide com a duração do atual
mandato da Assembleia Municipal de Felgueiras.

2. Na ausência de denúncia do presente acordo de execução pela Assembleia Municipal
de Felgueiras no prazo de seis meses após a sua instalação, o mesmo considera-se
renovado no mandato subsequente.



Cláusula 10ª
Caducidade

1. O presente acordo de execução cessa por caducidade nos termos gerais,
designadamente pelo decurso do respetivo período de duração, ou da sua renovação,
de acordo com a cláusula 9.º, extinguindo-se as relações contratuais existentes entre
as partes.

2. Não constitui causa de caducidade a mudança dos titulares dos órgãos do Município
de Felgueiras e da Freguesia de Airães, salvo em caso de denúncia, a operar nos
termos do n.º2 da cláusula 9.º.

Cláusula 11ª
Revogação

1. O presente acordo de execução é insuscetível de revogação.

Cláusula 12ª
Incumprimento

1. O incumprimento das obrigações resultantes do presente acordo de execução, por
parte de qualquer cocontratante, e que contenda com razões de relevante interesse
público, constitui o outro cocontratante no direito de resolver o acordo total ou
parcialmente.

2. As razões de interesse público invocadas carecem de fundamentação sustentada do
cocontratante.

3. Caso se constatem violações ao presente acordo de execução que ponham em
causa a prossecução do interesse público, será elaborada pelos serviços técnicos
municipais informação a esse respeito, propondo a manutenção ou a resolução total ou
parcial do acordo, a submeter à aprovação pelos respetivos órgãos executivo e
deliberativo.

4. Em situações que justifiquem a resolução, a Câmara Municipal de Felgueiras poderá
não resolver o acordo de execução, e decidir interromper as transferências financeiras
para a Junta de Freguesia, até à regularização da situação.

Cláusula 13ª
Continuidade da prestação do serviço público

A cessação do presente acordo de execução por qualquer das situações legalmente
admissíveis, não pode originar quebra ou descontinuidade da prestação do serviço
público.

Cláusula 14ª
Cabimento e Compromisso



1. Os encargos resultantes do presente acordo serão satisfeitos através da dotação do
orçamento do Município.

2. Em cumprimento do disposto no n.º 1 do art. 9º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, foi emitida ficha de compromisso número __________, referente ao
presente acordo.

3. A autorização para a assunção de compromisso plurianual foi aprovada pela
Assembleia Municipal de Felgueiras, em sessão realizada no dia 28 de dezembro de
2017, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea c), do n.º 1, do art.º 6º, da Lei n.º
8/2012, de 21 de fevereiro e art.º 12º, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho.

Cláusula 15ª
Dúvidas e casos omissos

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente
acordo de execução, que não possam ser resolvidos pelo recurso aos critérios legais de
interpretação e integração de lacunas, ou através da aplicação do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, o Código do Procedimento Administrativo e o Código da Contratação
Pública, serão decididos pela Câmara Municipal, ouvida a Junta de Freguesia.

Cláusula 16ª
Entrada em vigor

O presente acordo de execução entra em vigor no dia 1 de julho de 2018.

Celebrado em duas vias, ficando um exemplar na posse de cada um dos outorgantes.

Felgueiras, ______ de _________ de 2018.

O Presidente da Câmara, O Presidente da Junta de Freguesia,

____________________________ _____________________________

Nuno Fonseca Vitor Sebastião Sá Pereira de Vasconcelos






