
Câmara Municipal de Sesimbra

 1.ª ALTERAÇÃO AO 

ACORDO DE EXECUÇÃO 

CELEBRADO ENTRE A

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

E A

JUNTA DE FREGUESIA DO CASTELO

Considerando que:

A prossecução das atribuições e o exercício das competências das autarquias locais devem respeitar os

princípios  da  descentralização  administrativa,  da  subsidiariedade,  da  complementaridade,  da

prossecução do interesse e da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos;

As autarquias locais devem articular entre si a prossecução das respetivas atribuições, respeitando a

autonomia  de  cada  uma  e  cooperando  ativamente  entre  si  para  melhorar  os  serviços  a  prestar  à

população.

As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos municipais

deleguem competências nos seus órgãos em domínios próprios das populações destas, nomeadamente

no âmbito dos serviços, das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais.

O Município de Sesimbra há mais de uma década confia às Juntas de Freguesia, através de protocolos,

um conjunto de competências da Câmara Municipal que têm sido exercidas com sucesso.

A avaliação da execução dos protocolos de delegação de competências tem demonstrado que a Junta

de  Freguesia  do  Castelo  está  preparada  para  continuar  a  exercer  essas  competências  e  que

desenvolveu um know-how que é necessário aproveitar para manter e melhorar a qualidade dos serviços

prestados às populações, aumentando, permanentemente, a eficácia e eficiência dos serviços.

A Lei  n.º  75/2013,  de 12 de setembro,  que estabelece o  novo quadro legal  das  competências das

autarquias locais, elenca no art.º 132.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, um conjunto de

competências que considera delegadas nas Juntas de Freguesia (delegação legal).
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A produção de efeitos desta delegação legal depende da celebração de um acordo de execução que

preveja expressamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao

exercício das competências delegadas.

Das negociações com a Junta de Freguesia do Castelo resultou desadequado aquela autarquia assumir

todas as competências elencadas no n.º  1 do art.º  132.º  do anexo I  da Lei  n.º  75/2013,  de 12 de

Setembro, por não terem expressão na sua área geográfica.

Foi necessário proceder alguns ajustes ao acordo de execução celebrado em 05 de maio de 2014,

designadamente quanto aos critérios de atribuição dos apoios financeiros à Junta de Freguesia.

O MUNICÍPIO DE SESIMBRA, pessoa coletiva de direito público n.º 501 144 218, com sede nos Paços do

Concelho,  representado  neste  ato  pelo  Presidente  da  Câmara  Municipal,  Augusto  Manuel  Neto

Carapinha Pólvora, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º

2 do art.º 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, como Primeiro Outorgante

E  

A FREGUESIA DO CASTELO,  pessoa coletiva de direito público n.º 506 960 315, com sede na Av. Padre

António Pereira de Almeida lote 6, r/c, em Santana, Concelho de Sesimbra, representada neste ato pelo

Presidente  da  Junta  de  Freguesia,  Francisco  Manuel  Firmino  Jesus,  no  uso  das  competências

previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do art.º 18.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

como Segunda Outorgante,

Após negociação acordam em alterar o acordo de execução, celebrado em 05 de maio de 2014, previsto

no art.º 133.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos termos que se seguem, passando

as cláusulas a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira

(Objeto)

1. O presente acordo estabelece as competências delegadas na Junta de Freguesia do Castelo e os

recursos patrimoniais e financeiros necessários para o seu exercício.
2. São delegadas, nos termos da lei, na Junta de Freguesia do Castelo as competências seguintes:

a) Assegurar a realização de pequenas obras e reparações nos estabelecimentos de educação

pré-escolar e do primeiro ciclo e promover a manutenção dos respectivos espaços exteriores;

2 ACORDO DE EXECUÇÃO



Câmara Municipal de Sesimbra

b) Assegurar  a  limpeza  e  conservação  de  valetas,  bermas  e  passeios,  que  não  estejam

compreendidos nas competências materiais da junta de freguesia.
3.  O  exercício  das  competências  delegadas  identificadas  no  número  anterior  vincula  a  Junta  de

Freguesia do Castelo a praticar todos os atos expressamente previstos no presente acordo necessários

à prossecução do interesse público, cabendo-lhe responder no plano técnico e político, pela realização

das respetivas atividades.
4. As competências delegadas devem ser exercidas em conformidade com as normas e orientações

técnicas emanadas pela Câmara Municipal de Sesimbra e pelas disposições legais e regulamentares

aplicáveis.
5. São da exclusiva responsabilidade da Junta de Freguesia do Castelo quaisquer danos causados no

exercício de competências delegadas.
6. Salvo  as  situações  previstas  no  n.º  4  da  cláusula  terceira,  as  competências  previstas  no  n.º  2

consideram-se delegadas a partir de 01 de outubro de 2014

Cláusula Segunda

(Obras e reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino

básico)

1. No âmbito do presente acordo incumbe à Junta de Freguesia do Castelo assegurar a execução de

obras de conservação e manutenção nos seguintes estabelecimentos de educação:
a) Escola Básica de Sampaio;
b) Escola Básica da Cotovia;
c) Escola Básica do Zambujal;
d) Escola Básica da Aiana;
e) Jardim de Infância de Alfarim; 
f) Escola Básica de Aldeia do Meco;
g) Escola Básica da Azoia.

2. A delegação de competências prevista na al. a) do n.º 2 da cláusula anterior compreende a execução de

obras de conservação e manutenção dos edifícios, dos espaços verdes envolventes, das zonas de recreio e

do mobiliário e equipamento escolar.
3. Nas obras referidas no número anterior estão abrangidos os seguintes trabalhos:

a) Pequenas  reparações  de  coberturas,  incluindo  a  substituição  de  telhas  cerâmicas  ou  de

qualquer outro material, limpeza e desentupimento de algerozes, sumidouros e tubos de queda;
b) Intervenção pontual e parcial de reparação e pintura de paredes interiores e exteriores dos

edifícios;
c) Reparação e conservação de portas, janelas e estores, incluindo a eventual substituição de

partes danificadas;
d) Reparação  e conservação de  equipamentos  escolares,  designadamente quadros,  carteiras,

cadeiras, armários, mesas, arquivos e bengaleiros;
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e)  Reparação  e  conservação de  instalações  sanitárias,  cozinhas  e  refeitórios,  com eventual

substituição de partes danificadas;
f) Reparação e conservação de pavimentos com eventual substituição de partes danificadas;
g) Reparação e conservação de portões, caixas de correio, muros e pequenas reparações em

vedações, quando não exijam a substituição de grandes troços;
h) Substituição de lâmpadas, tomadas e interruptores, sem alteração da infraestrutura eléctrica;
i) Remoção de ervas dos logradouros e reparação de equipamentos e mobiliário existente nos

logradouros, nomeadamente papeleiras, bancos e mesas;
j) Manutenção dos espaços verdes, designadamente conservação dos sistemas de rega, quando

exista,  operações  de  rega,  adubações,  fertilizações,  cortes  de  sebes  e  outras  operações  de

jardinagem;
k) Proceder à pintura das áreas de jogo;
l) Reparar, pintar e conservar as balizas, tabelas e outros equipamentos desportivos;
m) Outras  pequenas  reparações  que  se  tornem  necessárias  ao  funcionamento  dos

estabelecimentos de ensino.
4. Nas Escolas Básicas de Sampaio e da Cotovia a manutenção dos espaços verdes não cabe à Junta

de Freguesia do Castelo.

Cláusula Terceira

(Limpeza e conservação de valetas, bermas e passeios)

1. No âmbito do presente acordo incumbe à  Junta de Freguesia do Castelo assegurar, nos termos

previstos nos números seguintes, a limpeza e conservação de valetas, bermas e passeios nas seguintes

localidades:
a) Aiana; 
b) Aldeia do Meco;
c) Torrões;
d) Fetais
e) Alfarim;
f) Almoinha;
g)  Azóia; 
h) Aldeia Nova da Azoia;
i) Serra da Azoia;
j) Caixas;
k) Casalão;
l) Fornos;
m) Pinhal de Cima;
n) Pinheirinhos;
o) Zambujal.

2. Para efeitos do número anterior consideram-se as zonas e a extensão dos arruamentos identificados

nas plantas juntas ao presente acordo como  anexo I,  as quais  fazem parte  integrante do presente

documento.
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3. No exercício  da  competência  identificada  na  al.  b)  do  n.º  2  da  cláusula  primeira  e  na  presente

cláusula cabe à Junta de Freguesia do Castelo executar os seguintes trabalhos:
a) Nas localidades de Aldeia do Meco, Fetais, Alfarim, Almoinha e Zambujal:

i) Varredura, extirpação de ervas e aplicação de herbicidas nos passeios;
ii) Limpeza de valetas, bermas e passeios;
iii) Remoção de lixo das papeleiras, com substituição de sacos;
iv) Transporte e depósito dos resíduos recolhidos durante a execução dos trabalhos.

b) Nas restantes localidades:
i) Remoção de ervas e aplicação de herbicidas nos passeios;
ii) Limpeza de valetas, bermas e passeios;
iii) Transporte e depósito dos resíduos recolhidos durante a execução dos trabalhos.

4. A Câmara Municipal de Sesimbra delega na Junta de Freguesia do Castelo as competências previstas na a)

no que concerne à localidade de Almoinha, bem como na alínea b) do número anterior a partir 01 de Janeiro de

2015.

Cláusula Quarta 

(Recursos financeiros e patrimoniais)

1. A Câmara Municipal de Sesimbra transferirá para a  Junta de Freguesia do Castelo as verbas

necessárias para o exercício das competências delegadas.
2. Os critérios de cálculo para determinação da verba a transferir para o exercício das competências

previstas na cláusula segunda são:
a) Área de construção dos edifícios escolares;
b)  Área dos espaços verdes envolventes;
c) Dimensão das áreas de recreio, valorizadas de forma diferente consoante sejam cobertas ou

descobertas.
3. Para efeitos da fixação da verba a transferir para cumprimento das obrigações assumidas pela Junta

de Freguesia do Castelo na cláusula terceira foi tido em consideração a extensão das zonas que vão

ser objecto de intervenção. 
4. Os montantes das verbas a transferir no âmbito do presente acordo, conforme os cálculos constantes

do anexo II, são os seguintes:

ANO COMPETÊNCIA DELEGADA
VALOR GLOBAL

ANUAL
OBS.

2014  Assegurar a realização de pequenas obras e

reparações nos estabelecimentos de educação

pré-escolar  e  do  primeiro  ciclo  e  promover  a

manutenção dos respectivos espaços exteriores

€12.281,38

Este valor respeita apenas

aos  últimos  3  meses  do

ano  de  2014  -

Outubro//Dezembro

 Assegurar  a  limpeza  e  conservação  de

valetas, bermas e passeios nas localidades de

€15.915,54 Este valor respeita apenas

aos  últimos  3  meses  do

ano  de  2014  -

Outubro//Dezembro
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Aldeia do Meco, Fetais, Alfarim e Zambujal

2015 -2017

 Assegurar a realização de pequenas obras e

reparações nos estabelecimentos de educação

pré-escolar  e  do  primeiro  ciclo  e  promover  a

manutenção dos respectivos espaços exteriores

€49.125,50
Pagamento em

duodécimos

 Assegurar  a  limpeza  e  conservação  de

valetas,  bermas  e  passeios  em  todas  as

localidades identificadas na cláusula terceira

€108.396,18
Pagamento em

duodécimos

5. Para  assegurar  a  execução  de  todos  os  trabalhos  compreendidos  no  âmbito  das  competências

delegadas a Câmara Municipal de Sesimbra cede à Junta de Freguesia do Castelo as instalações da

antiga  Escola  Básica  do  Zambujal  n.º  2  para  serem utilizadas como armazém e alojar  os  serviços

operacionais.
6. A Câmara Municipal de Sesimbra cede, mediante requisição, à Junta de Freguesia do Castelo os

equipamentos necessários para o exercício das competências delegadas, ficando os mesmos à guarda e

sob a responsabilidade da Junta durante o período da cedência.

Cláusula Quinta

(Periodicidade e condições de transferência)

O montante das verbas previstas na cláusula anterior é pago em duodécimos transferidos mensalmente,

até ao dia 25 de cada mês.

Cláusula Sexta 

(Autorização para a execução de obras)

1. Nenhuma obra ou trabalho, independentemente do seu valor, que introduza alterações de materiais,

cores, arquitetura dos edifícios ou espaços exteriores, pode ser executada sem prévia aprovação da

Câmara Municipal de Sesimbra.
2. As  respostas  aos  pedidos  de  autorização  para  eventual  realização  de  obras  ou  trabalhos  nas

condições referidas no número anterior serão consideradas urgentes.

Cláusula Sétima 

(Obras de grande volume)

A Junta de Freguesia do Castelo deve informar a Câmara Municipal das obras ou trabalhos de grande

volume que sejam necessárias realizar na área geográfica onde exerce as competências delegadas de

limpeza e conservação.
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Cláusula Oitava 

(Apoio técnico)

A Câmara Municipal de Sesimbra obriga-se, no âmbito da execução do presente acordo a prestar à

Junta de Freguesia apoio técnico sempre que esta o solicite.

Cláusula Nona 

(Execução e avaliação do acordo)
1. O controlo da execução do acordo é efetuado através da apresentação de relatórios anuais pela

Junta de Freguesia do Castelo com a indicação e descrição das atividades realizadas ao abrigo das

competências delegadas e o quadro de aplicação financeira, elaborados em conformidade com o modelo

identificado como anexo III.
2. A avaliação do contrato  é realizada através de reuniões a realizar  no final  de cada ano civil,  ou

sempre  que  as  partes  entendam  necessárias,  podendo  dessa  avaliação  resultar  aditamentos  ou

alterações futuras ao presente contrato.
3.  As reuniões devem ficar registadas em documentos aprovados e assinados por ambas as partes.

Cláusula Décima
(Cessação do acordo)

1. Este acordo pode cessar por caducidade ou por resolução nos termos previstos no art.º 134.º e 123.º

do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
2. A cessação do acordo não pode originar quebra ou descontinuidade da prestação do serviço público.

Cláusula Décima Primeira
(Produção de efeitos)

Revogada.

Cláusula Décima Segunda
(Período de vigência)

1. O período  de  vigência  do  presente  acordo  coincide  com a duração  do  mandato  da  Assembleia

Municipal.
2. O presente acordo considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal, podendo as

partes promover a sua denúncia no prazo de 6 meses a contar desse facto.

Cláusula Décima Terceira

(Alterações ao acordo)

O presente acordo pode ser alterado, por acordo escrito entre as partes e aprovado e autorizado pelos

respectivos órgãos executivos e deliberativos do município e da freguesia.
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A  minuta  deste  acordo  de  execução  foi  presente  à  reunião  da  Câmara  Municipal  de  Sesimbra  em

______/______/____________ e, em conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro, submetida à Assembleia Municipal que autorizou, ao abrigo da al. k) do n.º 1 do art.º 25.º do

mesmo diploma, a sua celebração em __________/___________/______________ e presente à reunião da Junta de Freguesia

do Castelo de ______/__________/_______________, que observando o preceituado na al. j) do n.º 1 do art.º 16.º da mesma

Lei submeteu à Assembleia de Freguesia que autorizou, nos termos da al. g) do n.º 1 do art.º 9.º da supracitada lei, a sua

celebração.

O presente acordo é feito em duplicado, cada composto por  9  páginas, e 3 anexos que são parte integrante do presente

documento, valendo todos como originais, as quais vão na primeira e seguintes páginas devidamente rubricadas e a última

assinada pelos outorgantes, ficando um exemplar na posse de cada uma das partes.

Sesimbra, 01 de Outubro de 2014

PRIMEIRO OUTORGANTE

______________________________________________________________

SEGUNDA OUTORGANTE

_______________________________________________________________
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