
A DOC- 

MUNICIPIO DE PENALVA DO CASTE LO 
CArVIARA MUNICIPAL 

ACORDO DE EXECUcAO DA DELEGAcAO LEGAL DE COMPETENCIAS DO 

MU14ICiPlO DE PENALVA DO CASTELO NA FREGUESIA DE PINDO PARA 

LIMPEZA DE VIAS E ESPAc0S PUBLICOS SARGETAS E SUMIDOUROS 

Considerando que: 

• 0 regime juridico aprovado pela Lei n.°  75/2013, de 12 de setembro, prevê a 

conc.retização da delegaço legal de competêticias através da celebracão de 

acordos de execuço, prevista no artigo 132.',. entre Os órgos dos munielpioS 

e das freguesias norneadarnente para limpeza de vias e espaços piiblicos, 

sarjetas e sumidouros; 

• Os Acordos de Execucão devern prever expressamente os recursos hurnanos, 

patrirnoniais e financeiros necessários e suficientes ao exercIcio de todas ou 

algumas das competënciaS previstas no citado artigo; 

• A negociaçäo, ce1ebracio, execuçäo e cessaço destes acordos de execução 

obedecem aos princIpios da igualdade; da não discriminacão; da estahilidade; 

da prossecucão do interesso püblico; da continuidade da prestaçAo do serviço 

püblico e da necessidade e suficiência dos recursos; 

Considerando ainda que: 

• A Câmara Municipal deliberou, em 25 de outubro de 2013, delegar no 

Presidente da Câmara a cornpetência para di scutir e preparar corn as Juntas de 

Freguesia os acordos de execuçäo, nos termos da alinea 1) do n.°  I do artigo 33•0 

do Anexo I da Lei n.°  75/2013, de 12 de setembro; 

• A Junta de Freguesia de Pindo deliberou, em 20 de outubro de 2013, delegar na 

Presidente da Junta a cornpetência para discutir e preparar corn a C.âmara 

Municipal os acordos de execuçAo, nos termos da alinea i) do n.°  1 do artigo 

16.° do Anexo I da Lei n.°  75/2013, de 12 de setembro. 

• Ambos os Presidentes procedcram a discussào e preparacào deste acordo, cuja 

proposta de celebração foi deliberada pela Câniara Municipal em 10 de abril de 
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2015 e autorizada pela Assernbleia Municipal em 30 de abril de 2015; e pela 

Junta de Freguesia em 26 de marco de 2015 e autorizada pela Assernbleia de 

Freguesia em 26 de abril de 2015. 

Assim, é celebrado o presente acordo de execução, nos termos e Para os efeitos do 

disposto no artigo 132.° e 131° do Anexo Ida Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, entre: 

o MunicIpio de Penalva do Castelo, corn o NIPC 506792404, corn sede na Avenida 

Castendo - 3550-185 Penalva do Castelo, e corn o endereco eletrónico wwwcni-

pa12caielO.t, representado pelo Exrno. Senhor Presidente da Cârnara Municipal, 

Francisco Lopes de Carvaiho, no uso das cornpetênciaS previstas nas alineas a) e C) do 

n.° 1 e na alinea 1) do n.° 2 do artigo 35.° do Anexo I da Lei n.° 75/2013, de 12 de 

setembro, corno Priineiro Outorgante; 

A Freguesia de Pindo, corn o NIPC 506884830, corn sede na Rua do Olival, n. 1 - 

3550-248 Pindo de Baixo, e corn o efldereco eletrónico 

juntafreguesiapindo@h0t 	cam, representada pela Exrna. Senhora Presidente da 

Junta de Freguesia, Maria Fatima Marques, no uso das competénciaS previstas nas 

alIneas a) e g) do n.° 1 do artigo 18.0  do Anexo Ida Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, 

corno Segundo Outorgante; 

Que se ira reger pelas ctãusulas seguintes: 

Cläusula 1. 

Objeto do contrato 

0 presente acordo tern por objeto a deflniçäo das condiçoes de delegacäo legal e 

exercIciO, Para a Junta de Freguesia, da cornpetêflcia a que se refere a alinea b) do n.° 1 

do artigo 132.0  do Anexo I da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro. 
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Cláusula 2. 

DisposicöeS e eláusulas por que se rege o acordo 

1. Na execucão do presente acordo de execucâo observar-Se-ã0 

a) As cláusulas deste acordo; 

b) A Lei n° 7512013. de 12 de setembro, e o regime jurIdico nele aprovado; 

2. Subsidiariarnente, aplicam-se ainda: 

a) 0 Codigo dos Contratos PiThlicos; 

b) 0 Codigo do Procedimento AdministrativO. 

Cläusula 32  

Prazo do acordo 

o periodo de vigência do acordo de execucão coincide corn a duracäo do mandato da 

Assembleia Municipal de Penalva do Castelo, sern prejuIzo do disposto na cláusula 8.. 

Cláusula 4 

Obrigacôes 

1. Constitui obrigacão do Prirneiro Outorgante efetuar a afetacão dos recursos 

financeiros necessárioS e suficienteS nos termos do artigo seguinte; 

2. Constitui obrigacão do Segundo Outorgante, no ârnbito do objeto deste acordo 

a limpeza das vias e espacos püblicos, sargetas e sumidouros da freguesia, nos 

termos das orientacOes referidas no Anexo I. 

Cláusula 5. 

Afetacão de recursos 

1. Os recursos financeiros a afetar a execução deste acordo são os mencionados no 

mapa financeiro que constitui o Anexo H deste acordo e dele faz parte 

integrante, os quais foram apurados tendo por base os q
uilómetroS lineares das 

vias a interveflC1Ona1; 
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2. 0 pagarnento será efetuado em duas tranches, sendo a primeira, a tItulo de 

adiantamento, durante o mês de agosto, e a segunda após cornunicacão e 

confirmacãO da execuço dos trabaihos. 

Cláusula 6.' 

ExecucãO e Avaiiacäo do Acordo 

A execucäo e avaliaçäo do presente acordo serão feitas, a todo o tempo e de forma 

continua, pelos serviços do Primeiro Outorgante que, para o efeito, poderäo realizar 

reuniOes conjuntas e periódicas corn o Segundo Outorgante, podendo solicitar todas as 

inforrnacôeS que considerarem pertinenteS. 

Ctáusula 7 

Cessacão do Acordo 

o acordo de execucão não sendo suscetivel de revogacO, pode ser cessado nos termos 

do artigo 134.° do Anexo I da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro. 

Cláusula 8.' 

Entrada em vigor 

o presente acordo entra em vigor no dia seguinte a respetiva assinatura pelos 

outorgantes produzindo efeitos a 1 de maio de 2015. 

Ambos os outorgantes deveräo pub1icitar, devidarnente, este acordo, nos locais de 

estilo, e publicitã-lo nas suas págirias da Internet. 

Municipio de Penalva do Castelo, 30 dejulho de 2015. 

o Presidente da C' 	a Municipal, 

_s.. 
--4RtT •. 
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