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CONTRATO 

DELIBERA<;AO 

INTERADMINISTRA TIVO DELEGACAO DE 

COMPETENCIAS LIMPEZA E RECOLHA DE RESiDUOS ENTRE 0 

MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A FREGUESIA DE GONDUFE -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a minuta do Contrato 

lnteradministrativo de delegayao de compet~ncias- Limpeza e Recolha de Resfduos

entre o Municipio de Ponte de Lima e a Freguesia de Gondufe. Mais deliberou por 

maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

submeter a minuta do Contrato Interadministrativo a apreciac;ao, discussao e aprovac;:ao 

da Assembleia Municipal de Ponte de Lima, de acordo como disposto na alfnea k) do 

no 1 do art.0 25° do Anexo I da Lei n° 75/2013. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero 

cinco, e sc considera como fazendo parte integrante da mesma. 

Reuoiao de Camara Municipal de 05 de dezembro de 2016. 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

Sofia Velho/Dra. 
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CONTRA TO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGACAO DE COMPETENCIAS L::_-

Entre o: 

LIMPEZA E RECOLHA DE RESiDUOS C£; t ""'-
~ . ~ ~--· --"'-~ <)~, 

/ 

Municipio de Ponte de Lima 

E 

Junta de Freguesia de Gondufe para a Recolha 

de Iugar do Paraiso, 

Considerando que: 

• 0 regime juridico aprovado pela Lei n. 0 75/2013, de 12 de Setembro, 

preve a concretizac;ao da delegac;ao de compet~ncias atraves da 

celebrac;ao de contratos interadaministrativos, prevista no artigo 120°, 

entre 6rgaos de municipios e 6rgaos das freguesias e que pode efetuar

se em todos os dominies dos interesses pr6prios das populac;oes das 

freguesias, em especial no ambito dos servi<;os e das atividades de 

proximidade e do apoio direto as comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relac;oes juridicas de 

coordenac;ao e colaborac;ao entre pessoas coletivas publicas, que 

permitam conferir a Administrac;ao Publica uma maior flexibilidade e 

capacidade de adaptac;ao em face de novas desafios e de novas 

exigencias. 
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• Nos termos do artigo 120.0 do regime juridico aprovado pela Lei n.0 

75/2013, de 12 de Setembro\ outra forma de concretizac;ao de 

delega<;ao de competencias, que nao seja atraves da celebragao de 

contratos interadministrativos, e nula. 

• A negociagao, celebragao, execu<;ao e cessac;ao destes contratos 

obedece aos princfpios da igualdade; da nao discrimina<;ao; da 

estabilidade; da prossecuc;ao do interesse publico; da continuidade da 

prestac;ao do servic;o publico; e da necessidade e sufici~ncia dos 

recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurldico aprovado pela Lei 

n.0 75/2013, de 12 de Setembro, os contratos interadministrativos de 

delegac;ao de competencias estao ainda sujeitos, a titulo subsidiario, ao 

C6digo dos Contratos Publicos e ao C6digo do Procedimento 

Administrativo. 

Considerando ainda que: 

• Uma administra<;ao local moderna assenta a sua ac;ao numa efetiva 

articulac;ao entre todos os 6rgaos das autarquias locais, em respeito pela 

autonomia de cada urn, mas colaborando ativamente entre si no sentido 

da melhoria dos servi<;os prestados as popula<;oes; 

• Num contexte de escassez de recursos, importa rentabilizar os meios 

disponiveis, num quadro de corresponsabiliza<;ao, coopera<;ao, 

solidariedade, mas sobretudo tendo em atenc;ao a necessidade de 

encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que 

todos os dias as autarquias locais sao confrontadas; 

1 Toda~ as normas mencionadas no presente documento sem indicac;ao expressa do diploma a que 
pe1tencem integram esta Lei. 
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• As atribui96es dos municfpios podem ser prosseguidas pelas freguesias 

desde que os 6rgaos municipais deleguem compet~ncias nos seus 

6rgaos em dominies dos interesses pr6prios das popula96es destas, 

nomeadamente no ambito dos servi9os e das atividades de proximidade 

e do apoio direto as comunidades locais, nos termos dos artigos 117°, 

n.0 2 e 131°; 

• A alfnea I) do n.0 1 do artigo 33.0 impoe a Camara Municipal de Ponte 

de Lima a obriga9ao de discutir e preparar com as Juntas de Freguesia 

do concelho contratos de delega9ao de compet~ncias ; 

• Pelo fato de se tratar de lugares afastados de montanha a Camara 

Municipal tern dificuldades de meios tecnicos e humanos para dar 

satisfa9ao as necessidades relativas a limpeza e recolha de residues 

Iugar de Paralso (Rua do Paraiso); 

• A presta9ao desta competfmcia integra-se no ambito dos servi9os basico 

a serem prestados a popula9ao, sendo por isso fundamental a sua boa 

execu9ao e continuidade; 

• A Junta de Freguesia tern mostrado disponibilidade e uma maior 

facilidade, tendo em conta a proximidade, para executar esses servi9os, 

por delega9ao de competencia; 

Assim, e celebrado o presente contrato interadministrativo, nos termos e para 

os efeitos do disposto no artigo 120.0 conjugado com artigo 131 .0 da Lei n.0 

75/201 3, de 12 de Setembro, entre: 

0 Municipio de Ponte de Lima, com o NIPC 506 811 91, representada pelo 

Exmo. Senhor Presidente da Camara Municipal Victor Manuel Alves Mendes, 

no uso das competencias previstas nas alineas a) e c) do n.0 1 e na alinea f) do 

n. 0 2 do artigo 35.0 , como Primeiro Outorgante; 
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E 

A Junta de Freguesia de Gondufe, com o NIPC507378881 , representada 

pelo seu Presidente Carlos Manuel Branco Batista no uso das competEmcias 

previstas, nas alfneas a) e g) do n.0 1 do artigo 18.0 da Lei n.0 75/201, como 

Segunda Outorgante; 

Que se ira reger pelas clausulas seguintes: 

CAPiTULO I 

DISPOSICOES GERAIS 

Clausula 1. a 

Objeto do contrato 

0 presente contrato tern por objeto a delegagao de competencias da Camara 

Municipal de Ponte de Lima na Junta de Freguesia de Gondufe para a limpeza 

e recolha de residuos no Iugar de Pararso (Rua do Paralso). 

Clausula 2.a 

Disposit;oes e clausulas por que se rege o contrato 

1. Na execugao do presente contrato de delega(_(ao de competencias 

observar-se-ao: 

a) As cltiUsulas deste contrato; 

b) A Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, e regime jurldico nela aprovado. 

2. Subsidiariamente, aplicam-se ainda: 

a) 0 C6digo dos Contratos Publicos; 

b) 0 C6digo do Procedimento Administrative. 

4 



Clausula 3.3 

Prazo do contrato 

0 periodo de vigencia do contrato de delega<;ao de competencias coincide com 

a dura<;ao do mandata da Assembleia Municipal de Ponte de Lima, sem 

prejuizo do disposto na clausula ya, produzindo efeitos a partir de 1 de janeiro 

de 2017. 

CAPiTULO II 

{Objeto do contrato) 

Clausula 4. a 

Definic;ao do objeto do contrato 

A Junta de Freguesia de Gondufe ficara responsavel pela limpeza e recolha de 

residuos lugares de Parafso (Rua do Parafso). 

Clausula 5.3 

Recursos Financeiros e modo de afetac;ao 

Para a execw;:ao dos trabalhos mencionados na clausula anterior e ap6s 

verificado o cumprimento desse dever, o Municfpio compromete-se a transferir 

a verba mensa! de 216,00 €. 

Clausula 68 

Execuc;ao e Avaliac;~o do Contrato 

A execugao e avalia<;:ao do presente contrato serao feitas, a todo o tempo e de 

forma continua, pelos servit;:os da Primeiro Outorgante que, para o efeito, 

poderao realizar reunioes conjuntas e peri6dicas com a Segunda Outorgante, 

podendo solicitar todas as informa<;6es que considerarem pertinentes. 
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Clausula 7.3 

Modifica~ao do contrato 

1. 0 presente contrato pode ser modificado por acordo das partes outorgantes, 

sempre que se verifique uma altera<;ao anormal e imprevislvel das 

circunstancias em que as partes outorgantes fundaram a decisao de contratar a 

delegagao de compet€mcias objeto do presente contrato ou que assim o 

imponham razOes de interesse publico, desde que devidamente 

fundamentadas. 

2. A modificagao do contrato obedece a forma escrita. 

Clausula sa 
Cessac;ao do Contrato 

1. As partes podem resolver o presente contrato por incumprimento da 

contraparte ou por razoes de relevante interesse publico devidamente 

fundamentadas. 

2. As partes podem revogar o presente contrato por mutuo acordo. 

3. 0 presente contrato considera-se renovado ap6s a instala<;ao da Assembleia 

Municipal, podendo as partes promover a sua denuncia no prazo de seis 

meses a contar desse facto. 

Ponte de Lima, de ___ de __ _ 

0 Presidente da Camara Municipal 0 Presidente da Junta de Freguesia 
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Paragrafo unico: 

A minuta deste contrato interadministrativo foi presente a reuniao da C~mara 

Municipal de Ponte de Lima em de de e, em conformidade 

com o disposto na alinea m) do n.0 1 do artigo 33. 0 da Lei n.0 75/2013, 

submetida a sess~o da Assembleia Municipal de Ponte de Lima em 21 de 

junho de 201, para efeitos de autorizagao, no termos da alfnea k) do n.01 do 

artigo 25.0 da mesma Lei, e presente a reuniao da Junta de Freguesias de 

Gondufe em conformidade com o disposto na alfnea i) e j) do n.0 1 do artigo 

16.a da referida Lei, e submetido a sessao da Assembleia de Freguesia de 

Gondufe de _ de de , para efeitos de autorizagao nos termos 

da allnea g) do n.0 1 do artigo 9.0
, do mesmo diploma. 
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