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Contrato Interadministrativo de delegação de competências a celebrar 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 Stª 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 

contrato interadministrativo de delegação de competências, nos termos e ao abrigo 

do disposto nos artigos 117º, 120º, n.º 1 e 131º, 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 contrato interadministrativo de delegação de 

competências  

Cláusula 1ª  

Objeto do contrato 

O presente contrato interadministrativo tem por objeto a delegação de 

competências da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira na Junta de Freguesia 

da União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, nos termos do 
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disposto nos artigos 117º, 120º, n.º 1 e 131º, todos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, no que diz respeito às competências que seguidamente se elencam:  

a) Apoio ao cidadão e à empresa, no âmbito da prossecução de competências 

municipais, abrangendo o pagamento de taxas e preços nos domínios da 

água e refeições escolares bem como a disponibilização e entrega de senhas 

e vinhetas e o pagamento das comparticipações no domínio dos transportes 

escolares; 

b) Trânsito e sinalização; 

c) Desmatação e limpeza de terrenos municipais;  

d) Gestão, funcionamento e manutenção corrente de Cemitérios Municipais; 

e) Manutenção e reparação de pavimentos pedonais, abrangendo os passeios 

e calçadas; 

f) Manutenção de espaços de jogo e recreio e de polidesportivos; 

g) Gestão e utilização de equipamentos municipais, no caso o Centro 

Interpretativo do Forte da Casa.     

    

Cláusula 2ª 

Forma do contrato interadministrativo 

O presente contrato interadministrativo é celebrado por escrito e composto pelo 

respetivo clausulado. 

Cláusula 3ª 

Regulação contratual e legislação aplicável 

1- O presente contrato interadministrativo 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 
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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 contrato interadministrativo 

O período de vigência do presente contrato interadministrativo 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 26ª.  

Capítulo II 

Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos da água e das refeições 

escolares e na área dos transportes escolares  

Cláusula 5ª 

Âmbito da delegação 

1- Por via do presente contrato interadministrativo de delegação de 

competências, compete à Junta de Freguesia outorgante, no âmbito da 

prossecução de competências municipais a que se refere o presente capítulo:    

a) Proceder ao recebimento de faturas atinentes a consumos de água 

emitidas pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila 

Franca de Xira; 

b) Proceder ao recebimento dos montantes relativos às refeições escolares 

servidas nos refeitórios dos estabelecimentos municipais de educação do 

ensino pré-escolar e bem assim do primeiro ciclo do ensino básico; 

c) Proceder à distribuição e disponibilização de senhas e vinhetas de passe 

referentes a transportes escolares aos alunos residentes na circunscrição 

administrativa territorial correspondente à União das Freguesias de Póvoa 

de Santa Iria e Forte da Casa, previamente entregues pelos serviços 
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municipais competentes de educação, recebendo, se for caso disso, o co-

pagamento devido pelos alunos, em conformidade com as normas legais 

e regulamentares aplicáveis; 

d) Proceder ao pagamento de comparticipações aos alunos residentes na 

circunscrição administrativa territorial correspondente à União das 

Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa no âmbito dos 

transportes escolares, nos casos e termos legalmente previstos e de acordo 

com a regulamentação administrativa aplicável, após transferência das 

verbas correspondentes por parte da Câmara Municipal. 

2- Os valores recebidos pela Junta de Freguesia outorgante a que se reporta a 

alínea a) antecedente serão objeto de transferência para os Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira até ao dia 10 

do mês imediatamente seguinte àquele em que o pagamento da fatura 

recebida ocorrer. 

3- Os montantes recebidos pela Junta de Freguesia outorgante a que se refere a 

alínea b) precedente serão objeto de transferência para a Câmara Municipal 

até ao dia 10 do mês imediatamente subsequente àquele em que os 

pagamentos em causa ocorrerem.   

4- Os valores recebidos pela Junta de Freguesia signatária a que se refere a 

alínea c) anterior serão objeto de transferência para a Câmara Municipal até 

ao dia 10 do mês imediatamente seguinte àquele em que os pagamentos em 

causa tenham sido efetuados.      

Cláusula 6ª 

Afetação de recursos financeiros 

1- No âmbito do presente contrato interadministrativo e com vista ao exercício 

das competências delegadas a que se refere o presente capítulo, a Câmara 

Municipal procede anualmente, em cada um dos anos em que vigorar o 

presente contrato, à transferência do montante total de 19 721,11 € a favor 

da Junta de Freguesia signatária.  
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2- A transferência financeira a que alude o número anterior é efetuada 

mensalmente, em prestações iguais e sucessivas no valor de 1 643,43 €. 

3- A transferência financeira mencionada no número anterior é realizada até ao 

dia 10 mês a que diga respeito.     

Capítulo III 

Trânsito e sinalização no âmbito da dominialidade municipal 

Cláusula 7ª 

Âmbito da delegação 

1- Por via do presente contrato interadministrativo, e em matéria de trânsito e 

sinalização, compete à Junta de Freguesia outorgante, no que diz respeito à 

circunscrição administrativa territorial correspondente à União das Freguesias 

de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa: 

a) Proceder à colocação e implantação, nos respetivos locais integrados no 

domínio público municipal, de sinalização vertical e espelhos parabólicos, 

mediante prévia aprovação e acompanhamento técnico da Câmara 

Municipal, através dos seus serviços competentes; 

b) Proceder à pintura e demarcação de sinalização horizontal nos 

pavimentos das vias e arruamentos municipais que integram o domínio 

público municipal, aqui se incluindo as passadeiras, os locais destinados a 

estacionamento de veículos e as linhas longitudinais contínuas e 

descontínuas, mediante prévia aprovação e acompanhamento técnico 

da Câmara Municipal, através dos seus serviços competentes; 

c) Proceder à colocação e implantação, nos respetivos locais, de pilaretes 

destinados a impedir a existência de situações de estacionamento 

indevido ou abusivo no domínio público municipal. 

2- As competências a que se refere o número anterior serão exercidas por 

iniciativa oficiosa da Junta de Freguesia outorgante ou a solicitação da 

Câmara Municipal.  
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3- Compete à Câmara Municipal o fornecimento e disponibilização dos sinais 

verticais, espelhos parabólicos e pilaretes à Junta de Freguesia outorgante, 

com vista à respetiva colocação nos locais adequados, por parte da 

mencionada Junta de Freguesia. 

4- No desempenho das competências delegadas a que se refere a presente 

cláusula, a Junta de Freguesia signatária obriga-se a cumprir as normas legais 

e regulamentares aplicáveis, designadamente as que constam da legislação 

estradal e rodoviária.              

Cláusula 8ª 

Afetação de recursos financeiros 

1- No âmbito do presente contrato e em ordem ao exercício das competências 

delegadas previstas no capítulo em apreço, a Câmara Municipal procede 

anualmente, em cada um dos anos de vigência do presente contrato, à 

transferência financeira do montante total de 10 500,00 €. 

2- A transferência financeira mencionada no número anterior será realizada 

mensalmente, em prestações iguais e sucessivas no valor de 875,00 €. 

3- A transferência financeira a que se refere a presente cláusula será efetuada 

até ao dia 10 do mês a que diga respeito.  

Capítulo IV 

Desmatação e limpeza de terrenos municipais 

Cláusula 9ª 

Âmbito da delegação  

1- Por via do presente contrato interadministrativo, e no que concerne à 

circunscrição administrativa territorial correspondente à União das 

Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, compete à Junta de 

Freguesia signatária proceder à desmatação e limpeza de terrenos 

municipais desprovidos de quaisquer edificações ou construções aí 
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localizados, melhor descritos no Anexo III ao presente contrato, o qual faz 

parte integrante do mesmo e cujo conteúdo se dá por integralmente 

reproduzido nesta sede para os devidos efeitos legais e contratuais. 

2- A competência delegada a que se refere a número precedente será 

objeto de exercício e concretização pela Junta de Freguesia outorgante, 

três vezes por ano, em relação a cada um dos terrenos a desmatar e 

limpar. 

3- Para efeitos do disposto no número antecedente, as operações de 

desmatação e limpeza dos terrenos municipais em causa terão lugar nos 

meses de Fevereiro ou Março, Maio ou Junho e Setembro ou Outubro. 

4- Os trabalhos a realizar pela Junta de Freguesia outorgante no âmbito da 

desmatação e limpeza de terrenos municipais são os seguintes: 

a) Remoção de lixos e outros materiais impróprios dos terrenos; 

b) Desmatação, com corte de toda a vegetação, de modo a que esta 

fique com uma altura inferior a 10 cm; 

c) Carga, transporte e descarga dos materiais resultantes da desmatação 

e limpeza em vazadouro específico, em conformidade com o disposto 

no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro; 

d) Aplicação de herbicida sistémico não residual, sensivelmente 3 

semanas após a conclusão dos trabalhos de desmatação e limpeza. 

Cláusula 10ª 

Afetação de recursos financeiros 

1-  No âmbito do presente contrato e em ordem ao exercício da competência 

delegada prevista no capítulo em apreço, a Câmara Municipal procede 

anualmente, em cada um dos anos de vigência do presente contrato, à 

transferência financeira do montante total de 19 649,07 €. 
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2- A transferência financeira mencionada no número anterior será realizada 

mensalmente, em prestações iguais e sucessivas no valor de 1 637,42 €. 

3- A transferência financeira a que se refere a presente cláusula será efetuada 

até ao dia 10 do mês a que diga respeito.  

Capítulo V 

Gestão, funcionamento e manutenção corrente de Cemitérios Municipais 

Cláusula 11ª 

Âmbito da delegação 

1- Por via do presente contrato, compete à Junta de Freguesia outorgante gerir 

e assegurar o funcionamento e a manutenção corrente dos Cemitérios 

Municipais localizados na circunscrição administrativa territorial 

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

Casa, assumindo as correspondentes obrigações. 

2- O exercício da competência delegada em apreço abrange a generalidade 

e a plenitude dos atos, poderes, tarefas e operações inerentes e destinados à 

gestão, funcionamento e manutenção corrente dos Cemitérios Municipais 

sitos na circunscrição administrativa territorial em causa, aqui se incluindo, 

designadamente, a afetação de recursos humanos próprios à prestação do 

serviço público subjacente, a abertura, encerramento, controlo e vigilância, a 

aquisição de bens, a limpeza e higienização e a realização de pequenas 

obras de reparação e conservação. 

Cláusula 12ª 

Afetação de recursos financeiros 

1- Por via do presente contrato e em ordem ao exercício da competência 

delegada a que o presente capítulo se refere, a Câmara Municipal procede 

anualmente, em cada um dos anos de vigência do contrato em apreço, à 

transferência financeira do montante total de 29 292,63 € a favor da Junta de 

Freguesia signatária.  
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2- A transferência financeira a que se refere o número anterior é efetuada 

mensalmente, em prestações iguais e sucessivas no valor de 2 441,05 €. 

3- A transferência financeira a que se reporta o número antecedente é realizada 

até ao dia 10 do mês a que disser respeito. 

Cláusula 13ª 

Receitas 

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

arrecadação das taxas e preços devidos e emergentes da gestão e 

funcionamento dos Cemitérios Municipais, nos termos previstos no presente 

capítulo 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 e preços a que se refere o número antecedente são os previstos e 

contemplados 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. 

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

fixados e 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 não forem criados e fixados pelo 

Município através dos seus órgãos competentes.     

Capítulo VI 

Manutenção e reparação de pavimentos pedonais integrados na dominialidade 

municipal 

Cláusula 14ª 
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Âmbito da delegação 

1- Por via do presente contrato, compete à Junta de Freguesia outorgante 

promover e realizar a manutenção e reparação de pavimentos pedonais, no 

caso os passeios e calçadas, localizados na circunscrição administrativa 

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

Forte da Casa e integrados no domínio público municipal, com exceção e 

expressa exclusão dos que se mostram integrados nos parques públicos 

urbanos e jardins municipais, melhor descritos no Anexo V ao presente 

contrato, o qual faz parte integrante do mesmo e cujo conteúdo se dá por 

integralmente reproduzido nesta sede para os devidos efeitos legais e 

contratuais.  

2- A competência delegada a que se refere a presente cláusula abrange a 

generalidade e plenitude das tarefas e operações inerentes e destinadas à 

manutenção e reparação dos pavimentos pedonais, aqui se incluindo, 

designadamente, a afetação de recursos humanos e a aquisição de 

materiais. 

Cláusula 15ª 

Afetação de recursos financeiros 

1-  Por via do presente contrato e em ordem ao exercício da competência 

delegada a que o presente capítulo se reporta, a Câmara Municipal procede 

à transferência financeira anual no valor de 51 000,00 €, a favor da Junta de 

Freguesia outorgante, em cada ano de vigência do contrato 

interadministrativo ora celebrado.  

2- A transferência acima referida é realizada mensalmente, em prestações iguais 

e sucessivas no valor de 4 250,00 €.  

3- A transferência financeira a que se refere o número precedente é efetuada 

até ao dia 10 do mês a que se reportar. 

Capítulo VII 
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Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física integrados 

na dominialidade municipal 

Cláusula 16ª 

Âmbito da delegação 

1- Compete à Junta de Freguesia outorgante, por via do presente contrato e na 

circunscrição administrativa territorial correspondente à União das Freguesias 

de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, promover e realizar a manutenção de 

espaços de jogo e recreio, no caso parques infantis, e bem assim de 

polidesportivos e ginásios de condição física, integrados no domínio público 

ou privado municipal. 

2- A competência delegada em apreço abrange a limpeza, conservação e 

reparação de mobiliário urbano bem como de infraestruturas e equipamentos 

desportivos, designadamente, brinquedos, bebedouros, bancos, mesas, 

cadeiras, papeleiras, painéis informativos, vedações, pisos de jogo, balizas e 

tabelas de basquetebol.  

3- No âmbito da presente delegação fica expressamente incluída a aquisição e 

substituição dos equipamentos e materiais a que se refere o número 

precedente, aqui se incluindo também as redes para balizas e cestos 

destinados a tabelas de basquetebol.   

Cláusula 17ª 

Afetação de recursos financeiros 

1-Por via do presente contrato e em ordem ao exercício das competências 

delegadas a que o presente capítulo se reporta, a Câmara Municipal procede à 

transferência financeira anual no valor de 13 930,88 €, a favor da Junta de Freguesia 

outorgante, em cada ano de vigência do contrato interadministrativo ora 

celebrado.  

2-A transferência acima referida é realizada mensalmente, em prestações iguais e 

sucessivas no valor de 1 160,91 €.  
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3-A transferência financeira a que se refere o número precedente é efetuada até ao 

dia 10 do mês a que se reportar. 

Capítulo VIII 

Centro Interpretativo do Forte da Casa 

Cláusula 18ª 

Âmbito da delegação  

1-Por via do presente contrato interadministrativo, a Junta de Freguesia signatária 

assume a obrigação de garantir a abertura ao público e o funcionamento do Centro 

Interpretativo do Forte da Casa.  

2-No âmbito da competência municipal delegada a que se refere o presente 

capítulo, compete à Junta de Freguesia outorgante assegurar o funcionamento e a 

abertura diária do Centro Interpretativo do Forte da Casa, incluindo os fins-de 

semana, mediante a afetação de vigilantes, garantir a limpeza do monobloco, 

adquirindo, para o efeito, os produtos e artigos de limpeza, efetuar a desmatação e 

a limpeza exterior bem como, quando se justificar, a hidrosementeira e bem assim 

assegurar a manutenção dos espaços verdes. 

3-Sem prejuízo do disposto na cláusula seguinte, compete à Câmara Municipal, no 

âmbito da promoção, dinamização e funcionamento do Centro Interpretativo do 

Forte da Casa, assegurar a formação de vigilantes sobre a temática das Linhas das 

Torres, efetuar a manutenção do ar condicionado e do equipamento informático 

existentes no mencionado Centro, proceder à remoção e supressão de grafitis e das 

consequências dos atos de vandalismo praticados contra o Centro, executar o 

carregamento de brita em toda a área exterior, quando tal se justifique e bem assim 

garantir, através dos seus serviços competentes, o acompanhamento das visitas 

guiadas e de outros serviços de caráter ciêntífico.  

4-As competências mencionadas no número imediatamente anterior ficam excluídas 

do âmbito da presente delegação contratual de competências, sendo exercidas 

pela Câmara Municipal. 
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Cláusula 19ª 

Afetação de recursos financeiros 

1-Por via do presente contrato e em ordem ao exercício das competências 

municipais delegadas a que o presente capítulo se reporta, a Câmara Municipal 

procede à transferência financeira anual no valor de 15 004,85 €, a favor da Junta 

de Freguesia outorgante, em cada ano de vigência do contrato interadministrativo 

ora celebrado. 

2-A transferência financeira acima referenciada é realizada mensalmente, em 

prestações iguais e sucessivas no valor de 1 250,40 €.  

3-A transferência financeira a que se refere o número precedente é efetuada até ao 

dia 10 do mês a que diga respeito.   

Capítulo IX 

Regulamentação administrativa municipal 

Cláusula 20ª 

Cumprimento da regulamentação administrativa municipal 

No âmbito do cumprimento do presente contrato e da prossecução das 

competências municipais delegadas que constituem o seu objeto, a Junta de 

Freguesia signatária obriga-se a observar os Regulamentos Administrativos Municipais 

aplicáveis, consoante as matérias.   

Capítulo X 

Disposições comuns em matéria de afetação de recursos humanos, patrimoniais e 

financeiros 

Cláusula 21ª 

Afetação de recursos humanos e patrimoniais 

No âmbito do presente contrato e com vista ao exercício das competências 

delegadas nele previstas, a Câmara Municipal não procede à afetação e alocação 



 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA 

CÂMARA MUNICIPAL  
 

Página 14 de 20 

 

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- Em cumprimento do disposto nos artigos 115º, números 1 e 2 e 122º, n.º 1, 

ambos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os recursos 

financeiros a que se reporta o presente contrato e nele contemplados, a 

transferir pela Câmara Municipal para a Junta de Freguesia outorgante, 

constam dos documentos previsionais municipais de contas e são financiados 

através do orçamento municipal, constituindo despesa aí inscrita, coberta 

pelas receitas municipais aí previstas, sem prejuízo das receitas a liquidar, 

cobrar e arrecadar pela Junta de Freguesia signatária, nos termos previstos no 

contrato em apreço. 

2- Os modos de afetação dos recursos financeiros municipais ao exercício de 

competências delegadas por parte da Junta de Freguesia signatária são os 

que constam do presente contrato e dos Anexos mencionados no número 

imediatamente seguinte. 

3- O cálculo e a respetiva fundamentação dos recursos financeiros a afetar por 

via do contrato em apreço à Junta de Freguesia signatária, respeitantes a 

cada uma das competências objeto de delegação contratual, constam dos 

Anexos I a VII ao presente contrato, os quais fazem parte integrante do 

mesmo e cujo teor se dá por integralmente reproduzido nesta sede para os 

devidos efeitos legais e contratuais.    

Cláusula 23ª 

Monitorização, estudos e fiscalização 

1- Para cumprimento do disposto nos artigos 122º, n.º 2 e 135º, 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 
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presente delegação de competências assegure a demonstração dos 

requisitos previstos nas alíneas a) a e), do número 3, do artigo 115º, do anexo I 

da mencionada Lei e bem assim garanta a observância dos princípios da 

igualdade e não discriminação e da necessidade e suficiência dos recursos. 

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

modificação ou alteração do presente contrato interadministrativo, nos 

termos do disposto na alínea c) da cláusula 26ª.  

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 contrato interadministrativo. 

Capítulo XI 

Cumprimento do contrato interadministrativo  

Cláusula 24ª 

Reuniões de trabalho 

No âmbito do cumprimento do presente contrato interadministrativo, as partes 

outorgantes promovem e realizam reuniões de trabalho com periodicidade anual, 

ou sempre que necessário, devendo ser elaboradas atas das reuniões. 

Cláusula 25ª 

Relatórios 

1- A Junta de Freguesia signatária deverá elaborar e remeter à Câmara 

Municipal, com periodicidade semestral e anual, relatórios atinentes ao 

cumprimento do presente contrato interadministrativo, 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 contrato, com 

referência específica a cada uma delas, por capítulo do presente contrato.  
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2- Os relatórios identificados no número anterior conterão informação sobre as 

receitas arrecadadas e as despesas incorridas e efetuadas pela Junta de 

Freguesia nos termos e ao abrigo do presente contrato interadministrativo. 

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 disser respeito. 

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

apresentar pela Junta de Freguesia signatária, no âmbito do presente 

contrato interadministrativo, 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 precedente, o primeiro relatório a 

apresentar pela Junta de Freguesia outorgante, no âmbito do presente 

contrato interadministrativo, 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, 

preferencialmente na reunião ou sessão imediatamente seguinte à data da 

sua receção.   

8- O não cumprimento do disposto nos números antecedentes implica a 

suspensão das transferências financeiras contempladas no presente contrato, 

a realizar pela Câmara Municipal a favor da Junta de Freguesia outorgante, 

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

Capítulo XII 
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Modificação, incumprimento e cessação do contrato interadministrativo de 

delegação de competências  

Cláusula 26ª 

Modificação do contrato interadministrativo  

O presente contrato 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 número 2 da cláusula 23ª.  

Cláusula 27ª 

Incumprimento do contrato interadministrativo  

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

obrigações assumidas por via do presente contrato, 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 contrato em apreço, consoante a competência que estiver 

em causa e no âmbito da qual tiver ocorrido o incumprimento. 

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 I a VII ao presente contrato, mencionados no número 

3 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 
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Cessação do contrato interadministrativo 

1- O presente contrato cessa por caducidade nos termos gerais, 

designadamente pelo decurso do respetivo prazo de vigência.   

2- O presente contrato 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- Os órgãos deliberativos do Município e da Freguesia podem autorizar a 

denúncia do contrato interadministrativo, no prazo de seis meses após a 

instalação do órgão deliberativo municipal. 

4- Os contraentes públicos podem revogar o contrato por mútuo acordo. 

5- Os contraentes públicos podem resolver o contrato por incumprimento da 

contraparte ou por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentadas. 

6- No caso de cessação do presente contrato por revogação ou 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. 

7- As partes outorgantes podem suspender o contrato com os fundamentos 

referidos no número 5, aplicando-se, com as devidas adaptações, o disposto 

no número 6.    

8- A cessação ou suspensão do presente contrato não pode originar, em caso 

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

Capítulo XII 

Disposições finais 

Cláusula 29ª 
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Comunicações e notificações 

1- No âmbito do presente contrato, 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 contrato serão 

efetuadas mediante carta registada com aviso de receção. 

5- As partes outorgantes poderão alterar os endereços eletrónicos mencionados 

nos números anteriores, mediante prévio aviso à contraparte, o qual será 

efetuado através do novo endereço eletrónico a utilizar de futuro nas 

comunicações.  

Cláusula 30ª 

Protocolos anteriores com o mesmo objeto 

Com a entrada em vigor do contrato interadministrativo em apreço, consideram-se 

revogadas as cláusulas constantes de protocolos anteriores celebrados entre os 

outorgantes públicos, referentes às matérias e competências objeto do contrato ora 

assinado, que disponham em sentido contrário ao das cláusulas do presente 

contrato.  

Cláusula 31ª 

Entrada em vigor 

O presente contrato interadministrativo entra em vigor após a sua aprovação pelos 

órgãos administrativos competentes do Município da Freguesia e respetiva 

publicitação nos termos legais. 
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Assinado nos Paços do Município de Vila Franca de Xira, aos          dias do mês de 

abril do ano de dois mil e catorze. 

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 - 

 


