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2.ª ALTERAÇÃO AO  

ACORDO DE EXECUÇÃO  

CELEBRADO ENTRE A 

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

E A 

JUNTA DE FREGUESIA DO CASTELO 

Considerando que: 
 
A- Em 05 de maio de 2014 foi celebrado com a Junta de Freguesia do Castelo, ao abrigo do artigo 133.º do anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o acordo de execução com o objetivo de prever os recursos patrimoniais 

e financeiros necessários ao exercício de um conjunto de competências delegadas por Lei nas Juntas de 

Freguesia (delegação legal); 

 

B- Já no decurso da execução do acordo houve uma renegociação das condições inicialmente fixadas, 

designadamente quanto aos critérios utilizados na determinação das verbas a transferir para a Junta de Freguesia 

do Castelo, que culminou, em 01 de outubro de 2014, com a assinatura da primeira alteração ao acordo; 

 

C- O exercício das competências delegadas é um processo dinâmico sujeito a vicissitudes e a transformações 

diárias das circunstâncias em que as mesmas são desempenhadas e que o acordo deve refletir essas mutações, 

acolhendo as alterações necessárias, quer ao nível do seu objeto (competência delegadas), quer dos recursos 

patrimoniais e financeiros afetos; 

 

D- A experiência da Junta de Freguesia do Castelo demonstrou, no último ano, que a periodicidade (anual) 

prevista e acordada para a limpeza de valetas, bermas e passeios nas localidades incluídas no acordo de 

execução em 01 de outubro de 2014 (1.ªalteração) é insuficiente para a prestação de um serviço de qualidade à 

população; 

 

E- A limpeza das valetas, bermas e passeios revelou-se difícil de manter com uma única ação de limpeza por 

ano, sobretudo nas zonas de cariz mais rural, situação agravada, nos últimos meses, pela suspensão da utilização 

dos herbicidas, que retardam o crescimento das ervas, o que ocorreu após o reconhecimento pela Organização 

Mundial de Saúde e pelas Associações Ambientalistas dos efeitos nocivos para o ambiente e saúde humana da 

utilização do glifosato, o principal ingrediente dos herbicidas; 
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F- O acréscimo de trabalho decorrente da necessidade de aumentar a frequência das ações de limpeza 

determinou um aumento dos encargos inicialmente previstos e calculados para a realização das tarefas de 

limpeza, sendo estes custos atualmente suportados pela Junta de Freguesia. 

 

G- Por outro lado, a experiência destes últimos 2 anos demonstrou que o alargamento da área de geográfica de 

intervenção da Junta de Freguesia em matéria de limpeza, que ocorreu em 01/01/2014 com a 1.ª alteração ao 

acordo, é mais onerosa que o inicialmente previsto devido às características rurais é à dispersão do território 

abrangido pela delegação de competências; 

 Considerando, ainda, que: 

H- A Escola Básica do Meco tem uma pequena área ajardinada a necessitar de cuidados periódicos e a Escola 

Básica da Azóia dispõe atualmente de uma área relvada que carece de ser tratada e mantida regularmente, o que 

não estava inicialmente previsto; 

 

I- É no âmbito do acordo de execução que devem ser previstos os recursos financeiros necessários e suficientes 

ao exercício das competências delegadas, determinados de acordo com critérios definidos e acordados entre as 

entidades outorgantes; 

 

 

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 proceder à segunda alteração ao acordo de execução, celebrado em 

05 de maio de 2014, e alterado em 01 de outubro de 2014, previsto no art.º 133.º do anexo I da Lei n.º 
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75/2013, de 12 de setembro, nos termos que se seguem, passando a cláusula terceira e quarta a ter a 

seguinte redação: 

Cláusula Terceira 

(Limpeza e conservação das vias e espaços públicos) 

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

previstos nos números seguintes, a limpeza e conservação das vias, bermas, passeios e valetas 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. 

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; 

ii) Limpeza de valetas, bermas e passeios, incluindo a extirpação de ervas; 

iii) Remoção de lixo das papeleiras, com substituição de sacos; 

iv) Transporte e depósito dos resíduos recolhidos durante a execução dos trabalhos. 
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b) Nas restantes localidades: 

i) Limpeza de valetas, bermas e passeios, incluindo a remoção de ervas; 

ii) Transporte e depósito dos resíduos recolhidos durante a execução dos trabalhos. 

4. A Câmara Municipal de Sesimbra delega na Junta de Freguesia do Castelo, relativamente à localidade de 

Almoinha, as competências previstas nas subalíneas das alíneas a) e 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 objeto de limpeza e conservação e a periodicidade dessa 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 

Aldeia do Meco, Fetais, Alfarim e Zambujal 

 

€15.915,54 

Este valor respeita apenas 

aos últimos 3 meses do 

ano de 2014 - 

Outubro//Dezembro 
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ANO COMPETÊNCIA DELEGADA 
VALOR GLOBAL 

ANUAL 
OBS. 

2015 -2016 

 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 

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 

49.426,35€ 
Pagamento em 

duodécimos 

 Assegurar a limpeza e conservação de 

valetas, bermas e passeios em todas as 

localidades identificadas na cláusula terceira 

184.156,18€ 
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. 

 

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. 
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O presente acordo é feito em duplicado, cada composto por _____ páginas, e ____ 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,     de Novembro de 2016 

 

 

PRIMEIRO OUTORGANTE 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

SEGUNDA OUTORGANTE 

 

 

_______________________________________________________________ 


