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Acordo de Execução a celebrar e outorgar entre a Câmara Municipal do 

Município de Vila Franca de Xira e a Junta de Freguesia da Freguesia da União 

das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa    

Entre:  

A Câmara Municipal do Município de Vila Franca de Xira, neste ato representada por 

Alberto Simões Maia Mesquita, que outorga na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal, com poderes para o ato, conforme o disposto na alínea a), do número 1, 

do artigo 35º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

E; 

A Junta de Freguesia da Freguesia da União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e 

Forte da Casa, neste ato representada por Jorge Nuno Vieira Silva Ribeiro, que outorga 

na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, com poderes para o ato, 

conforme o disposto na alínea a), do número 1, do artigo 18º, do anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro;  

É livremente celebrado e outorgado e reciprocamente aceite, de boa-fé, o presente 

acordo de execução, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 131º, 132º e 133º, 

todos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o qual se rege pelas cláusulas 

seguintes: 

Capítulo I 

Objeto, forma e prazo do acordo de execução 

Cláusula 1ª  

Objeto do acordo de execução 

O presente acordo de execução tem por objeto a concretização e 

operacionalização da delegação de competências da Câmara Municipal na Junta 

de Freguesia da União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, 

legalmente estabelecida, à qual se refere o artigo 132º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, no que diz respeito às competências que seguidamente se 

elencam:  

a) Gestão e manutenção de espaços verdes; 
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b) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

c) Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no 

espaço público, excetuando o que se mostre concessionado; 

d) Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 

e) Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; 

f) Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos educativos 

referidos na alínea precedente; 

g) Utilização e ocupação da via pública;  

h) Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial.  

Cláusula 2ª 

Forma do acordo de execução 

O presente acordo de execução é celebrado por escrito e composto pelo respetivo 

clausulado. 

Cláusula 3ª 

Regulação contratual e legislação aplicável 

1- O presente acordo de execução rege-se pelo respetivo clausulado e bem 

assim pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

2- Subsidiariamente, aplicar-se-ão e observar-se-ão, ainda, as disposições 

constantes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, com as demais alterações legislativas subsequentes, 

em especial as que integram a respetiva Parte III, atinentes ao regime 

substantivo dos contratos administrativos, com as devidas e necessárias 

adaptações se for caso disso.  

Cláusula 4ª 

Prazo do acordo de execução 
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O período de vigência do acordo de execução coincide com a duração do 

mandato da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira em curso, salvo casos 

excecionais, devidamente fundamentados, e sem prejuízo do disposto na cláusula 28ª.  

Capítulo II 

Gestão e manutenção de espaços verdes 

Cláusula 5ª 

Âmbito da delegação 

1- Por via do presente acordo de execução, a Junta de Freguesia outorgante 

assume a obrigação de gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes 

pertencentes ao domínio público municipal e inseridos na circunscrição 

administrativa territorial correspondente à União das Freguesias de Póvoa de 

Santa Iria e Forte da Casa, na plenitude e generalidade das tarefas e 

operações respeitantes e destinadas à mencionada manutenção, com 

exceção e exclusão expressa dos que se mostram integrados nos parques 

púbicos urbanos e nos jardins municipais bem como dos espaços verdes que 

atualmente já são objeto de manutenção por parte da Câmara Municipal e 

bem assim dos espaços verdes contíguos ou adjacentes a estes. 

2- O exercício de competências delegadas a que se reporta o presente capítulo 

abrange as tarefas e operações consistentes na poda e corte ou abate de 

árvores, exceto no que diz respeito aos espaços verdes sob responsabilidade 

municipal a que se referem os números 5 a 7 da presente cláusula. 

3- A poda e corte ou abate de árvores a efetuar pela Junta de Freguesia 

signatária nos termos do número anterior está sujeita a conhecimento, 

autorização prévia e acompanhamento técnico por parte da Câmara 

Municipal, através dos respetivos serviços competentes, exceto nas situações 

de caso fortuito ou de força maior e bem assim nas situações de excecional 

emergência.   

4- No que concerne à rega dos espaços verdes e das espécies vegetais aí 

existentes, que fica igualmente abrangida no âmbito do exercício das 
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competências delegadas a que se refere o presente capítulo, compete à Junta 

de Freguesia signatária a aquisição e disponibilização do material e 

equipamentos de rega e bem assim a sua colocação e implantação nos locais 

respetivos, com exceção da rega respeitante aos espaços verdes sob gestão 

municipal mencionados nos números 5 a 7 da presente cláusula. 

5- Para efeitos do presente acordo de execução consideram-se parques públicos 

urbanos e jardins municipais os que se mostram devidamente identificados no 

anexo I ao presente acordo, o qual faz parte integrante do acordo de 

execução em apreço e cujo teor se dá por integralmente reproduzido nesta 

sede para os devidos efeitos legais e contratuais.  

6- Para efeitos do presente acordo de execução consideram-se espaços verdes 

que atualmente já são objeto de manutenção por parte da Câmara Municipal 

os que se acham devidamente identificados no anexo I ao presente acordo de 

execução, o qual faz parte integrante do mesmo e cujo teor se dá por 

integralmente reproduzido nesta sede para os devidos efeitos legais e 

contratuais.   

7- Para efeitos do presente acordo de execução consideram-se espaços verdes 

contíguos ou adjacentes aos referidos no número antecedente os que se 

mostram devidamente identificados no anexo I ao presente acordo de 

execução, o qual faz parte integrante do mesmo e cujo teor se dá por 

integralmente reproduzido nesta sede para os devidos efeitos legais e 

contratuais. 

8- Para efeitos do presente acordo de execução, a Junta de Freguesia 

outorgante procede à gestão e manutenção dos espaços verdes melhor 

identificados no anexo II ao presente acordo de execução, o qual faz parte 

integrante do mesmo e cujo teor se dá por integralmente reproduzido nesta 

sede para os devidos efeitos legais e contratuais.  
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9- Para efeitos do disposto nos números 2 e 3, as árvores que integram o 

património arbóreo municipal serão podadas pela Junta de Freguesia 

signatária de acordo com a periodicidade prevista no Regulamento Municipal 

de Espaços Exteriores. 

10- No âmbito da prossecução das competências municipais delegadas a que se 

reporta a presente cláusula, a Junta de Freguesia signatária obriga-se, 

especialmente, a cumprir o Regulamento Administrativo Municipal de Espaços 

Exteriores. 

11- Para efeitos do disposto no número 4, fica expressamente excluída do âmbito 

de aplicação do presente acordo de execução a aquisição e substituição de 

programadores elétricos de rega, a qual competirá à Câmara Municipal.    

Capítulo III 

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 

Cláusula 6ª 

Âmbito da delegação 

1- Por via do presente acordo de execução, a Junta de Freguesia outorgante 

compromete-se a assegurar a limpeza das vias e espaços públicos consistentes 

em pavimentos pedonais, designadamente passeios e calçadas, e bem assim 

das sarjetas e sumidouros, integrados no domínio público municipal e 

localizados na circunscrição administrativa territorial correspondente à União 

das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, com exceção e 

expressa exclusão dos pavimentos pedonais e das sarjetas e sumidouros 

inseridos nos parques públicos urbanos e nos jardins municipais.  

2- A competência delegada a que se reporta o número antecedente abrange a 

varredura e lavagem dos pavimentos, a remoção de lixo das papeleiras, a 

remoção de infestantes e a aplicação de herbicidas. 

3- Com a assinatura do presente acordo de execução, compete igualmente à 

Junta de Freguesia outorgante promover e realizar a limpeza de caminhos 
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rurais, bermas e valetas, inseridos no domínio público municipal e integrados na 

circunscrição administrativa territorial correspondente à União das Freguesias de 

Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.  

4- É correspondentemente aplicável o disposto no número 5 da cláusula 

antecedente.  

5- A limpeza de sarjetas e de sumidouros ocorrerá obrigatoriamente em momento 

temporal anterior ao do início da estação do outono, sendo concretizada de 

acordo com os períodos anuais de pluviosidade, em ordem à garantia do 

normal escoamento das águas pluviais.  

6- No âmbito da prossecução das competências municipais delegadas a que se 

refere a presente cláusula, a Junta de Freguesia outorgante obriga-se a 

cumprir, especialmente, a regulamentação administrativa municipal aplicável 

na matéria.  

Capítulo IV 

Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano 

Cláusula 7ª 

Âmbito da delegação 

1- Com a outorga do presente acordo de execução, a Junta de Freguesia 

signatária assume a obrigação de manter, reparar e substituir o mobiliário 

urbano instalado no espaço público e integrado no domínio público municipal, 

que se mostre localizado na circunscrição administrativa territorial 

correspondente à União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa , 

com exceção daquele que seja objeto de ato ou contrato administrativo de 

concessão.  

2- A competência delegada a que se refere o número anterior abrange a 

manutenção, reparação e substituição de equipamentos de mobiliário urbano, 

designadamente, placas toponímicas, mesas, cadeiras, bancos, papeleiras e 
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bebedouros não implantados nos parques públicos urbanos e nos jardins 

municipais objeto de manutenção pela Câmara Municipal.  

3- A competência delegada objeto da presente cláusula abrange igualmente a 

manutenção, reparação e substituição de abrigos de passageiros e de 

sinalização direcional de interesse público, aqui se incluindo a que consta de 

suportes dotados de indicações várias e diversas, neste caso de acordo com 

critérios de parametrização, normalização e uniformização aplicáveis a todo o 

concelho, a definir pela Câmara Municipal. 

4- A competência delegada a que se reporta a presente cláusula é exercida sem 

prejuízo e com observância dos contratos estabelecidos ou a estabelecer entre 

o Município e empresas privadas cujo objeto diga respeito ao mobiliário urbano. 

5- É correspondentemente aplicável o disposto no número 5 da cláusula 5ª.  

Capítulo V 

Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados   

Cláusula 8ª 

Âmbito da delegação 

1- Com a assinatura do presente acordo de execução, compete à Junta de 

Freguesia signatária gerir e assegurar a manutenção corrente das feiras que se 

realizem e dos mercados retalhistas localizados na circunscrição administrativa 

territorial correspondente à União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte 

da Casa. 

2- A competência objeto de delegação a que se reporta a presente cláusula 

abrange a generalidade e plenitude das tarefas e operações inerentes e 

destinadas à gestão e manutenção corrente de feiras, aqui se incluindo, 

designadamente, a abertura, o encerramento, o controlo, a vigilância, a 

limpeza e higienização e o custeio das despesas inerentes ao funcionamento 

dos mercados e feiras.  
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3- Ficam expressamente integradas no âmbito de aplicação do presente acordo 

de execução a realização de pequenas obras de conservação e reparação 

nas feiras e mercados bem como a aquisição, substituição e reparação de 

avarias nos equipamentos móveis de natureza eletromecânica, 

nomeadamente câmaras frigoríficas, electrocutores de insetos e balanças e 

bem assim ao nível das instalações elétricas, que competirão à Junta de 

Freguesia signatária. 

4- Os custos inerentes ao fornecimento de eletricidade e água às feiras e 

mercados correm por conta e são suportados pela Junta de Freguesia 

outorgante. 

5- Quaisquer reparações e intervenções no âmbito das redes de água e 

saneamento competirão à Câmara Municipal.   

Cláusula 9ª 

Receitas 

1- A liquidação, cobrança e arrecadação de taxas e preços emergentes da 

gestão, funcionamento, ocupação e utilização efetiva dos mercados e feiras, a 

que se refere o presente capítulo, competem à Junta de Freguesia outorgante.  

2- As taxas e preços aplicáveis nos termos do número anterior são os que constam 

e que se mostram fixados na Tabela Municipal de Taxas e Preços, aprovada 

pelos órgãos municipais competentes. 

3- O disposto no número antecedente não é aplicável nos casos em que a Tabela 

Municipal de Taxas e Preços não preveja nem contemple as taxas e preços a 

liquidar e cobrar que estiverem em causa. 

4- No caso previsto no número antecedente serão aplicáveis as taxas fixadas e os 

preços previstos na Tabela da União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e 

Forte da Casa, aprovada pelos órgãos competentes da Freguesia, enquanto as 

taxas e preços a liquidar e cobrar que estiverem em causa não forem criados e 

fixados pelo Município, através dos seus órgãos competentes.  
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Capítulo VI 

Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo do ensino básico 

Cláusula 10ª 

Âmbito da delegação 

1- No âmbito do presente acordo de execução, a Junta de Freguesia outorgante 

assume a obrigação de realizar pequenas reparações nos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico localizados na 

circunscrição administrativa territorial correspondente à União das Freguesias de 

Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.  

2- A competência delegada a que se refere o número antecedente abrange, 

designadamente, a reparação e substituição de fechaduras de portas e 

armários, a reparação e substituição de puxadores e dobradiças de portas e 

armários, a substituição de lâmpadas, a substituição de vidros, a revisão e 

recarga de extintores, a afinação e reparação de estores, a fixação de vitrinas, 

quadros e dispositivos similares, a reparação e substituição de interruptores e 

tomadas elétricas e a limpeza e desobstrução de algerozes e de grelhas de 

escoamento de águas pluviais. 

3- A competência municipal delegada a que se reporta a presente cláusula 

abrange igualmente a reparação de equipamentos de natureza 

eletromecânica necessários ao funcionamento dos estabelecimentos escolares 

e dos respetivos refeitórios, nomeadamente, aquecedores, ventoinhas, 

caldeiras, esquentadores, frigoríficos, máquinas de lavar a louça, banho-maria e 

micro-ondas. 

4- A aquisição e substituição integral de equipamentos de natureza 

eletromecânica, designadamente os mencionados no número antecedente, 

necessários ao funcionamento dos estabelecimentos escolares e dos respetivos 

refeitórios, de maior dimensão e mais onerosos, compete à Câmara Municipal, 
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ficando expressamente excluída do âmbito da presente delegação 

competencial.  

5- A aquisição e substituição de equipamentos a que se refere o número anterior 

será precedida de avaliação técnica comparativa, a efetuar pelos serviços 

municipais competentes, a solicitação da Junta de Freguesia signatária, que 

permita determinar e comparar os custos subjacentes à aquisição de um novo 

equipamento e à reparação do equipamento existente.  

6- Caso da avaliação técnica a que se refere o número precedente resulte que a 

aquisição de um novo equipamento é a opção economicamente mais 

vantajosa, haverá lugar à mencionada aquisição, a cargo da Câmara 

Municipal, ficando excluída a reparação do equipamento existente.  

7- O disposto no presente capítulo não prejudica nem exclui o exercício, pela 

Junta de Freguesia outorgante, da respetiva competência própria a que se 

refere a alínea mm), do n.º 1, do artigo 16º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro.  

Cláusula 11ª 

Prazo para a realização das reparações e substituições  

1- Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o prazo para realização das 

reparações e substituições a que se reporta a cláusula anterior é de sete dias 

úteis, contados após a solicitação de intervenção dirigida pelos serviços 

municipais competentes de educação à Junta de Freguesia outorgante, 

através da respetiva plataforma eletrónica.  

2- O prazo para execução das reparações e substituições, a que se refere a 

cláusula precedente, que se destinem a garantir a normal abertura e o normal 

funcionamento dos estabelecimentos escolares é de dois dias úteis, contados 

após a solicitação de intervenção dirigida pelos serviços municipais 

competentes de educação à Junta de Freguesia outorgante, através da 

respetiva plataforma eletrónica.   
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3- A limpeza de algerozes e de grelhas de escoamento de águas pluviais é feita 

com regularidade pela Junta de Freguesia outorgante, nomeadamente nos 

meses de Fevereiro e Setembro. 

Capítulo VII 

Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico 

Cláusula 12ª 

Âmbito da delegação 

1- Por via do presente acordo de execução, a Junta de Freguesia signatária 

compromete-se a promover a manutenção dos espaços envolventes dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino 

básico localizados na circunscrição administrativa territorial correspondente à 

União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.  

2- A competência delegada a que se refere o número anterior abrange a limpeza 

e desmatação de pátios, recreios e espaços verdes.  

3- A competência delegada nos termos da presente cláusula abrange 

igualmente a manutenção dos espaços de jogo e recreio, no caso os parques 

infantis, bem como dos mini-polidesportivos e polidesportivos escolares, aqui se 

incluindo a limpeza, pinturas, conservação e reparação de brinquedos, de 

mobiliário urbano aí instalado, designadamente, bebedouros, bancos, mesas, 

cadeiras, papeleiras e painéis informativos e de equipamentos e materiais 

desportivos aí existentes, nomeadamente, pisos de jogo, vedações, balizas e 

tabelas de basquetebol. 

4- No âmbito da competência delegada a que se refere o presente capítulo, 

compete igualmente à Junta de Freguesia signatária a aquisição e substituição 

dos equipamentos e materiais a que se reporta o número antecedente.    

5- No âmbito da competência delegada a que se refere o presente capítulo, 

compete também à Junta de Freguesia outorgante proceder à aquisição e 
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substituição de redes para as balizas e cestos das tabelas de basquetebol dos 

polidesportivos e mini-polidesportivos escolares, uma vez em cada um dos anos 

civis e financeiros em que o presente acordo vigorar.       

Capítulo VIII 

Utilização e ocupação da via pública 

Cláusula 13º 

Âmbito da delegação 

1- Por via do presente acordo de execução, compete à Junta de Freguesia 

outorgante o exercício das competências municipais de controlo prévio em 

sede de utilização e ocupação da via pública, no que diz respeito à utilização 

e ocupação do solo municipal e bem assim à ocupação e utilização do 

espaço aéreo sobrejacente ao domínio público municipal, na circunscrição 

administrativa territorial correspondente à União das Freguesias de Póvoa de 

Santa Iria e Forte da Casa.  

2- No âmbito do presente acordo de execução fica expressamente excluído o 

exercício das competências de controlo prévio mencionadas no número 

anterior que digam respeito ao subsolo municipal, designadamente no que 

concerne a tubos, condutas, cabos e dispositivos semelhantes, cujo exercício 

competirá exclusivamente à Câmara Municipal. 

3- O exercício das competências de controlo prévio em matéria de ocupação e 

utilização da via pública a que se refere a presente cláusula abrange quer as 

pretensões administrativas sujeitas ao regime geral de licenciamento prévio 

quer as pretensões submetidas à iniciativa legal designada por licenciamento 

zero, previsto e regulado no Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril e bem assim 

na demais legislação avulsa e extravagante.  

4- Relativamente ao solo municipal, as competências de controlo prévio a exercer 

pela Junta de Freguesia outorgante incidirão, designadamente, sobre as 

seguintes utilizações e ocupações da via pública:  
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a) Esplanadas abertas, incluindo mesas, cadeiras e guarda-sóis, com ou sem 

estrado e com ou sem guarda-vento; 

b) Esplanadas fechadas e fixas; 

c) Estrados e guarda-ventos; 

d) Vitrinas e expositores; 

e) Suportes publicitários, incluindo nos casos em que é dispensado o 

licenciamento da afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de 

natureza comercial, abrangidos pelo âmbito de aplicação da iniciativa 

legal designada por licenciamento zero; 

f) Arcas e máquinas de gelados; 

g) Máquinas destinadas à venda de bebidas, chocolates, bolachas e outros 

produtos alimentares;  

h) Brinquedos mecânicos e outros aparelhos ou equipamentos similares para 

diversão pública;  

i) Floreiras e vasos; 

j) Tapetes;  

k) Contentores para resíduos;  

l) Mesas, cadeiras e equipamentos similares; 

m) Bancas permanentes para a venda de quaisquer artigos ou produtos; 

n) Bancas removíveis e tabuleiros destinados à venda ambulante;  

o) Quiosques e outras instalações similares;  

p) Instalações e ocupações temporárias e amovíveis, designadamente por 

motivo de festas populares, festividades e outras celebrações ou destinadas 

à realização de ações promocionais ou publicitárias por parte de entidades 

com ou sem fins lucrativos; 



 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA 

CÂMARA MUNICIPAL  

 

Página 14 de 27 

 

q) Depósitos à superfície;  

r) Postes e marcos;  

s) Pranchas para cargas e descargas de mercadorias ou para acesso de 

veículos automóveis a garagens ou parques;  

t) Roulottes para a comercialização de quaisquer produtos ou com fins 

publicitários;  

u) Ocupação de pavimentos pedonais, designadamente passeios e calçadas, 

com exclusão das vias rodoviárias, por motivo de obras, aqui se incluindo as 

ocupações com tapumes, resguardos ou guardas, andaimes, estaleiros, 

gruas, guindastes e outros veículos, amassadouros e contentores para 

depósito de entulhos ou de materiais necessários à realização das obras; 

v) Ocupação para realização de filmagens; 

w) Áreas de lavagem de veículos automóveis e outros serviços de apoio, 

instaladas total ou parcialmente no solo municipal.    

5- No âmbito do presente acordo de execução, e no que diz respeito à 

ocupação e utilização do solo municipal, ficam expressamente excluídas as 

competências de controlo prévio atinentes às cabines ou postos de 

comunicações e aos postos de transformação, cujo exercício competirá 

exclusivamente à Câmara Municipal. 

6- Relativamente à ocupação e utilização do espaço aéreo sobrejacente ao 

domínio público municipal, as competências de controlo prévio a exercer pela 

Junta de Freguesia outorgante incidirão, designadamente, sobre as seguintes 

ocupações e utilizações: 

a) Alpendres fixos ou articulados não integrados nos edifícios; 

b) Toldos e respetivas sanefas; 

c) Faixas, bandeiras, bandeirolas, pendões e pendentes; 
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d) Balões e dispositivos semelhantes. 

7- No âmbito do presente acordo de execução, e no que diz respeito à 

ocupação e utilização do espaço aéreo sobrejacente ao domínio público 

municipal, ficam expressamente excluídas as competências de controlo prévio 

referentes às antenas, fios e cabos que atravessam o mencionado espaço 

aéreo, cujo exercício competirá exclusivamente à Câmara Municipal.  

8- No âmbito das competências delegadas a que se refere o presente capítulo, a 

gestão e tramitação do processo administrativo bem como o controlo e 

monitorização do cumprimento da legislação e regulamentação administrativa 

aplicáveis incumbem e pertencem à Junta de Freguesia signatária.      

9- As ocupações do domínio público municipal que digam respeito à implantação 

de quiosques, roulottes e outras instalações similares às referidas, de duração 

superior a quinze dias seguidos, ficam sujeitas a parecer prévio favorável, a 

emitir pela Câmara Municipal.  

10- No âmbito da prossecução das competências municipais delegadas a que se 

refere a presente cláusula, a Junta de Freguesia outorgante obriga-se, 

especialmente, a cumprir a regulamentação administrativa municipal atinente 

à ocupação e utilização do espaço público.         

Cláusula 14ª 

Receitas 

1- Compete à Junta de Freguesia outorgante proceder à liquidação, cobrança e 

arrecadação das taxas devidas e emergentes da utilização e ocupação da via 

pública, nos termos da cláusula antecedente e em conformidade com o 

disposto no Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro e demais legislação aplicável. 

2- As taxas a que se se refere o número anterior são as previstas e contempladas 

na Tabela Municipal de Taxas e Preços, aprovada pelos órgãos municipais 

competentes. 



 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA 

CÂMARA MUNICIPAL  

 

Página 16 de 27 

 

3- O disposto no número antecedente não é aplicável nos casos em que a Tabela 

Municipal de Taxas e Preços não preveja nem contemple as taxas a liquidar e 

cobrar na ocupação e utilização da via pública que estiver em causa. 

4- No caso previsto no número antecedente serão aplicáveis as taxas fixadas e 

previstas na Tabela da União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da 

Casa, aprovada pelos órgãos competentes da Freguesia, enquanto as taxas a 

liquidar e cobrar na ocupação e utilização da via pública que estiver em causa 

não forem criadas e fixadas pelo Município através dos seus órgãos 

competentes.  

Cláusula 15º 

Licenciamento Zero 

1- Relativamente às pretensões administrativas de utilização e ocupação da via 

pública abrangidas pelo âmbito de aplicação da iniciativa legal designada por 

licenciamento zero, o exercício de competências por parte da Junta de 

Freguesia signatária a que se referem as cláusulas antecedentes fica 

condicionado e está dependente da outorga de protocolo entre a União das 

Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e a Agência para a 

Modernização Administrativa, I.P. (AMA, I.P.) e bem assim da disponibilização de 

acesso mediado ao Balcão do Empreendedor nas instalações da Junta de 

Freguesia signatária, nos termos a definir mediante o mencionado protocolo, 

em conformidade com o disposto nos artigos 3º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 

48/2011, de 1 de abril e 3º, da Portaria n.º 131/2011, de 4 de abril. 

2- Em caso de inexistência do protocolo bem como de ausência de 

disponibilização do acesso mediado ao Balcão do Empreendedor a que se 

referem o número anterior, as competências relativas às pretensões 

administrativas aí referidas são exercidas pela Câmara Municipal, nos termos 

legalmente aplicáveis.  

Cláusula 16ª 

Cumprimento do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
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1- Relativamente às ocupações e utilizações da via pública que impliquem ou 

pressuponham a realização de operações urbanísticas sujeitas a controlo prévio 

municipal, o disposto no presente capítulo não prejudica nem exclui a 

aplicação e o cumprimento do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 

demais alterações legislativas subsequentes.  

2- Sem prejuízo da liquidação, cobrança e arrecadação de taxas pela Junta de 

Freguesia outorgante, devidas e emergentes da utilização e ocupação da via 

pública que estiver em causa, as utilizações e ocupações do solo municipal que 

consubstanciem operações urbanísticas, nos termos legalmente aplicáveis, 

ficam sujeitas a controlo prévio municipal. 

Capítulo IX 

Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 

Cláusula 17ª 

Âmbito da delegação 

1- Por via do presente acordo de execução, e relativamente à circunscrição 

administrativa territorial correspondente à União das Freguesias de Póvoa de 

Santa Iria e Forte da Casa, compete à Junta de Freguesia outorgante exercer as 

competências municipais de controlo prévio referentes ao licenciamento da 

afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, a que 

se reporta a Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, sem prejuízo do disposto nos 

números 3 e 4 do artigo 1º da mencionada Lei, alterado pelo artigo 31º do 

Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril. 

2- A competência delegada a que se refere o número anterior é exercida pela 

Junta de Freguesia signatária independentemente da natureza e tipologia do 

suporte publicitário, abrangendo, designadamente, as formas publicitárias 

seguidamente elencadas: 

a) Publicidade exibida em mobiliário urbano ou incorporada em suporte 

pertença do requerente, nomeadamente, mupis, outdoors, painéis, mastros-
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bandeiras, relógios-termómetro, colunas publicitárias, chapas, placas e 

tabuletas; 

b) Publicidade em edifícios ou em outras construções, visíveis da via pública;  

c) Anúncios luminosos, incluindo palas, ou diretamente iluminados; 

d) Anúncios não luminosos, incluindo palas; 

e) Frisos luminosos, quando sejam complementares dos anúncios e não entrem 

na sua medição; 

f) Publicidade instalada em empenas ou fachadas laterais cegas; 

g) Publicidade em toldos, guarda-sóis, guarda-ventos, sanefas e expositores, 

instalados na via pública ou dela visíveis; 

h) Publicidade instalada em andaimes ou tapumes de edifícios em obras 

visíveis da via pública; 

i) Anúncios eletrónicos e publicidade computorizada; 

j) Placas de proibição de afixação de anúncios; 

k) Cartazes a fixar em superfícies confinantes com espaço público; 

l) Publicidade em viadutos rodoviários e ferroviários bem como em passagens 

superiores destinadas a peões; 

m) Publicidade em unidades móveis, nomeadamente em veículos automóveis 

utilizados exclusivamente para o exercício da atividade publicitária, táxis, 

outros veículos de transporte coletivo de passageiros e outros veículos; 

n) Publicidade sonora através de altifalantes ou de outros aparelhos efetuando 

emissões diretas, com fins publicitários, no ou para o espaço público; 

o) Campanhas publicitárias de rua com distribuição de panfletos e ou outras 

ações promocionais de natureza publicitária; 

p) Publicidade em bandeiras, bandeirolas, pendões e pendentes; 
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q) Publicidade em balões ou outros dispositivos aéreos cativos. 

3- A competência delegada a que se reporta a presente cláusula é exercida pela 

Junta de Freguesia outorgante sem prejuízo e com observância dos contratos 

estabelecidos ou a estabelecer entre o Município e empresas privadas, cujo 

objeto se reporte ao mobiliário urbano, no que diz respeito à publicidade 

exibida no mencionado mobiliário. 

4- É correspondentemente aplicável o disposto no número 8 da cláusula 13ª.   

5- No âmbito da prossecução das competências municipais delegadas a que se 

refere a presente cláusula, a Junta de Freguesia signatária obriga-se, 

especialmente, a cumprir a regulamentação administrativa municipal 

respeitante à publicidade exterior.          

Cláusula 18ª 

Receitas 

É correspondentemente aplicável, com as devidas e necessárias adaptações, o 

disposto na cláusula 14ª.  

Capítulo X 

Processo contraordenacional e regulamentação administrativa municipal 

Cláusula 19ª 

Processo contraordenacional 

Relativamente às matérias elencadas nos capítulos VIII e IX precedentes, mantêm-se 

expressamente na esfera jurídica municipal as competências atinentes ao processo 

contraordenacional, designadamente as que se referem à instrução dos processos e à 

aplicação das sanções. 

Cláusula 20ª 

Regulamentação administrativa municipal 

No âmbito do cumprimento do presente acordo de execução e da prossecução das 

competências delegadas que constituem o seu objeto, a Junta de Freguesia 
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signatária obriga-se a cumprir os Regulamentos Administrativos Municipais aplicáveis, 

consoante as matérias, sem prejuízo do disposto nas cláusulas9ª, nº 4, 14ª, n.º 4 e 18ª.   

 Capítulo XI 

Afetação de recursos humanos, patrimoniais e financeiros 

     Cláusula 21ª 

Afetação de recursos humanos e patrimoniais 

No âmbito do presente acordo de execução e com vista ao exercício das 

competências delegadas nele previstas, a Câmara Municipal não procede à 

afetação e alocação à Junta de Freguesia outorgante de recursos humanos do seu 

mapa de pessoal privativo nem de recursos patrimoniais próprios.  

Cláusula 22ª 

Afetação de recursos financeiros 

1- No âmbito do presente acordo de execução e com vista ao exercício das 

competências delegadas previstas nos respetivos capítulos II, III, IV, V, VI e VII, a 

Câmara Municipal procede anualmente, e em cada um dos anos civis e 

financeiros de vigência do presente acordo, à transferência do montante total 

de 636 745,21 € a favor da Junta de Freguesia signatária. 

2- A transferência financeira a que se refere o número antecedente será efetuada 

com periodicidade mensal, em prestações iguais e sucessivas no valor de 

53 062,10 €. 

3- A transferência financeira a que se reporta o número anterior será realizada até 

ao dia 10 do mês a que disser respeito. 

4- Em cumprimento do disposto nos artigos 115º, n.º 2 e 133º, n.º 2, ambos do 

anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os recursos a que se reportam a 

presente cláusula constam dos documentos previsionais municipais de contas e 

são financiados através do orçamento municipal, constituindo despesa aí 

inscrita, coberta pelas receitas municipais aí previstas. 
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5- Em cumprimento do disposto nos preceitos legais indicados no número 

antecedente, os recursos financeiros a transferir pela Câmara Municipal para a 

Junta de Freguesia signatária, contemplados na presente cláusula, são afetos 

ao exercício das competências objeto de delegação legal a que se refere o 

número 1 do seguinte modo, tendo em conta o respetivo montante mensal 

total a alocar: 

a) Gestão e manutenção de espaços verdes – 30 712,06 €, por mês; 

b) Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros – 9 406,07 €, por 

mês; 

c) Manutenção, reparação e substituição de mobiliário urbano instalado no 

espaço público – 7 007,72 €, por mês; 

d) Manutenção corrente de feiras e mercados – 2 840,00 €, por mês; 

e) Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico – 1 687,50 €, por mês; 

f) Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino 

referidos na alínea anterior – 1 408,75 €, por mês.         

6- Sem prejuízo da liquidação, cobrança e arrecadação de taxas e preços por 

parte da Junta de Freguesia outorgante que aí se mostra prevista, as 

competências delegadas a que se referem os capítulos VIII e IX não são objeto 

de afetação e alocação de recursos financeiros por parte da Câmara 

Municipal a favor da Junta de Freguesia outorgante. 

7- Em cumprimento do disposto nos artigos 133º e 115º, n.º 2, ambos do anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o cálculo e a respetiva fundamentação dos 

recursos financeiros a transferir pela Câmara Municipal para a Junta de 

Freguesia outorgante, por via do presente acordo e nos termos da presente 

cláusula, constam dos anexos II a VII ao acordo de execução em apreço, os 

quais fazem parte integrante do mesmo e cujo conteúdo se dá por 
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integralmente reproduzido nesta sede para os devidos efeitos legais e 

contratuais.         

Cláusula 23ª 

Monitorização, estudos e fiscalização 

1- Para cumprimento do disposto nos artigos 133º, nº 2 e 135º, n.º 2, ambos do 

anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os contraentes públicos 

signatários comprometem-se a promover os estudos necessários em ordem a 

que a concretização e operacionalização da delegação legal de 

competências objeto do presente acordo de execução garanta a observância 

dos princípios da igualdade e não discriminação e da necessidade e 

suficiência dos recursos e bem assim assegure a demonstração dos requisitos 

previstos no número 3 do artigo 115º do anexo I da mencionada Lei. 

2- Os estudos a que se refere o número antecedente poderão determinar a 

modificação ou alteração do presente acordo de execução, nos termos do 

disposto na alínea c) da cláusula 26º.  

3- Os estudos mencionados nos números anteriores serão promovidos por equipas 

técnicas multidisciplinares, compostas por representantes designados por 

ambos os contraentes públicos. 

4- Nos termos legalmente previstos e aplicáveis, a Câmara Municipal fiscalizará, in 

loco, o cumprimento do presente acordo de execução. 

Capítulo XII 

Cumprimento do acordo de execução 

Cláusula 24ª 

Reuniões de trabalho 

No âmbito do cumprimento do presente acordo de execução, as partes outorgantes 

promovem e realizam reuniões de trabalho com periodicidade anual, ou sempre que 

necessário, devendo ser elaboradas atas das reuniões. 

Cláusula 25ª 
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Relatórios 

1- A Junta de Freguesia signatária elaborará e remeterá à Câmara Municipal, 

com periodicidade semestral e anual, relatórios atinentes ao cumprimento do 

presente acordo de execução, os quais farão menção expressa à atuação 

administrativa e às intervenções, tarefas e operações realizadas pela Junta de 

Freguesia no âmbito da prossecução das competências municipais delegadas 

objeto do presente acordo, com referência específica a cada uma delas, por 

capítulo do presente acordo.  

2- Os relatórios identificados no número anterior conterão informação sobre as 

receitas arrecadadas e as despesas efetuadas pela Junta de Freguesia nos 

termos e ao abrigo do presente acordo de execução. 

3- Os relatórios semestrais a que aludem os números anteriores serão remetidos à 

Câmara Municipal até ao último dia do mês imediatamente seguinte ao 

semestre a que o relatório em causa disser respeito. 

4- Para efeitos do disposto no número precedente, o primeiro relatório a 

apresentar pela Junta de Freguesia signatária, no âmbito do presente acordo 

de execução, será remetido à Câmara Municipal até 31 de julho de 2014.  

5- O relatório anual, que consolidará os relatórios semestrais apresentados 

respeitantes ao ano em causa, será remetido à Câmara Municipal até 31 de 

maio do ano imediatamente seguinte ao ano a que o relatório em apreço se 

reporte.  

6- Para efeitos do disposto no número antecedente, o primeiro relatório a 

apresentar pela Junta de Freguesia outorgante, no âmbito do acordo de 

execução em apreço, será remetido à Câmara Municipal até 31 de maio de 

2015.  

7- Os relatórios a que se referem os números anteriores serão obrigatoriamente 

analisados e discutidos pelos órgãos municipais executivo e deliberativo, 
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preferencialmente na reunião ou sessão imediatamente seguinte à data da sua 

receção.  

8- O incumprimento do disposto nos números anteriores determina a não 

realização das transferências financeiras contempladas na cláusula 22ª, as 

quais só serão retomadas após a entrega do relatório que estiver em falta.  

Capítulo XIII 

Modificação, incumprimento e cessação do acordo de execução 

Cláusula 26ª 

Modificação do acordo de execução 

O presente acordo de execução pode ser modificado com os seguintes fundamentos: 

a) Quando as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar 

tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde que a exigência 

das obrigações por si assumidas afete gravemente os princípios da boa fé e 

não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato; 

b) Por razões de interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma 

nova ponderação das circunstâncias existentes; 

c) Nos termos previstos no n.º 2 da cláusula 23ª. 

Cláusula 27ª 

Incumprimento do acordo de execução 

1- Em caso de não cumprimento, por parte da Junta de Freguesia outorgante, das 

obrigações assumidas por via do presente acordo de execução, relativas ao 

exercício das competências municipais delegadas que constituem o seu 

objeto, a Câmara Municipal procederá à dedução de uma parcela às 

transferências financeiras mensais constantes do número 5 da cláusula 22ª, 

consoante a competência que estiver em causa e no âmbito da qual ocorreu 

o incumprimento. 
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2- No caso previsto no número antecedente, a parcela a reduzir às transferências 

financeiras mensais será quantificada de acordo com as fórmulas e critérios de 

cálculo constantes dos anexos II a VIII ao presente acordo de execução, 

mencionados no número 7 da cláusula 22ª, ou corresponderá ao valor das 

despesas suportadas pela Câmara Municipal, designadamente as resultantes 

da aquisição de bens e serviços, destinadas a suprir o incumprimento verificado.     

Cláusula 28ª 

Cessação do acordo de execução 

1- O presente acordo de execução cessa por caducidade nos termos gerais, 

designadamente pelo decurso do respetivo prazo de vigência.   

2- O acordo de execução considera-se renovado após a instalação do órgão 

deliberativo do Município, não determinando a mudança dos titulares dos 

órgãos municipais e da Freguesia a sua caducidade, sem prejuízo do disposto 

no número seguinte.  

3- O órgão deliberativo do Município pode autorizar a denúncia do acordo de 

execução, no prazo de seis meses após a sua instalação.  

4- Os contraentes públicos podem resolver o acordo de execução por 

incumprimento da contraparte ou por razões de relevante interesse público 

devidamente fundamentadas.   

5- No caso de cessação do acordo de execução por resolução fundada em 

razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas, os 

contraentes públicos devem demonstrar o preenchimento dos requisitos 

previstos nas alíneas a) a e), do número 3, do artigo 115º, do anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.  

6- O presente acordo de execução é insuscetível de revogação ou distrate.  

7- A cessação do presente acordo de execução não pode determinar, em caso 

algum, a quebra ou descontinuidade da prestação do serviço público.  

Capítulo XIV 
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Disposições finais 

Cláusula 29ª 

Comunicações e notificações 

1- No âmbito do presente acordo de execução, as comunicações entre as partes 

outorgantes serão efetuadas por correio eletrónico, com aviso de receção e 

leitura, para os respetivos endereços eletrónicos, abaixo identificados.  

2- Para efeitos do disposto no número anterior, o endereço eletrónico da Câmara 

Municipal é o seguinte: freguesias@cm-vfxira.pt. 

3- Para efeitos do estipulado no número 1 da presente cláusula, o endereço 

eletrónico da Junta de Freguesia signatária é o seguinte: 

apoio.presidente@freguesiapovoastairiafortedacasa.pt.  

4- Sem prejuízo do disposto no número 1, as comunicações entre as partes 

outorgantes que digam respeito à cessação do presente acordo de execução 

serão efetuadas mediante carta registada com aviso de receção.  

5- As partes poderão alterar os endereços eletrónicos a que se referem os números 

2 e 3, mediante prévio aviso à contraparte, a realizar através do novo endereço 

eletrónico que será utilizado.  

Cláusula 30ª 

Entrada em vigor  

O presente acordo de execução entra em vigor após a sua aprovação pelos órgãos 

administrativos competentes do Município e da Freguesia e respetiva publicitação nos 

termos legais.  

 

Assinado nos Paços do Município de Vila Franca de Xira, aos          dias do mês de abril 

do ano de dois mil e catorze. 
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O Presidente da Câmara Municipal do 

Município de Vila Franca de Xira, 
 

O Presidente da Junta de Freguesia da 

Freguesia da União das Freguesias de 

Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, 

 

- Alberto Mesquita -  - Jorge Ribeiro - 

 


