
MUNICIPIO 
TERRA RICA OA HUM AN I OADE 

DELIBERA<;AO 

4.4- FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS - Acordo de Execu~ao de Delega~ao das 

Competencias previstas no n2 1 do art.2 1322 da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro. 

- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta de 

Acordo de Execuc;ao de Delegac;ao de Competencias, respetivo Anexo A, que especifica 

as competencias delegadas na Junta de Freguesia de Vitorino das Donas, previstas no 

n2 1 do art.Q 132Q do Anexo I, da Lei nQ 75/2013, de 12 de setembro, e respetiva 

compensac;ao financeira. Mais deliberou por unanimidade submeter a apreciac;ao e 

aprovac;ao da Assembleia Municipal, para efeitos de autorizac;ao da celebrac;ao do 

respetivo contrato, em conformidade com o disposto na alfnea k) do numero 1 do 

artigo 25Q do Anexo I, da Lei nQ 75/2013, de 12 de setembro. 

Reuniao de Camara Municipal de 15 de janeiro de 2018. 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

~L \k [~_) 
Sofia Velho/Dra. 
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Parecer: 

DATA: 02/01/2018 

NIPG: 

REGISTO (DOC): 

lnforma~iio: 

Exmo. Senhor Presidente, 

Despacho: 

Gs 

DE: Alexandra Esteves 

lnforma~ao lnterna 

GABINETE DE AP0/0 AO PRES/DENTE 

PARA: Senhor Presidente Eng. 0 Victor Mendes 

CC: 

COMPETENCIAS NA JUNTA DE FR 
ASSUNTO: 

PREYISTAS NO N. 0 1 DO ARTIG 

SETEMBRO 

A Lei n.Q 75/2013, de 12 de Setembro, veio introduzir um novo regime normativo de 

enquadramento da delega<;:ao de competencias, atraves de acordos de execu<;:ao, 

possibilitando que os 6rgaos dos municfpios deleguem nos 6rgaos das freguesias as 

competencias elencadas no seu artigo 132.Q. Este regime jurfdico preve a concretiza<;:ao da 

delega<;:ao de competencias atraves da celebra<;:ao de acordos entre 6rgaos de municfpios e 

6rgaos das freguesias e que pode efetuar-se em todos os domfnios dos interesses pr6prios das 

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

proximidade e do apoio direto as comunidades locais. Estes acordos de execu<;:ao visam regular 

rela<;:oes jurfdicas de coordena<;:ao e colabora<;:ao entre pessoas coletivas publicas, que 

permitam conferir a Administra<;:ao Publica uma maior flexibilidade e capacidade de adapta<;:ao 

em face de novas desafios e de novas exigencias. 

Tendo por princfpio que os acordos de execu<;:ao nao podem determinar o aumento da 

despesa publica global; devem promover o aumento da eficiencia da gestao e dos ganhos de 

eficacia dos recursos por parte das autarquias locais; devem garantir a continuidade do servi<;:o 

publico prestado; e devem concretizar uma boa articula<;:ao entre os diversos nfveis da 

administra<;:ao publica- nQ 3 do artigo 115Q da Lei nQ 75/2013. 

Tendo ainda em conta que: 

- Ao contrario do que aconteceu com as restantes Juntas de Freguesia do Concelho nao foi 

possfvel concretizar o Acordo de Execu<;:ao com a Junta de Freguesia de Vitorino das Donas 

para o quadrienio de 2013 a 2017, na medida em que o mesmo nao chegou a ser aprovado 

pela respetiva Assembleia de Freguesia; 

- Foi obtida concordancia relativamente aos termos contantes na minuta do Acordo de 

Execu<;:ao e respetivo Anexo A ara o proximo quadrienio; 
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lnforma~ao lnterna 

GABINETE DE AP0/0 AO PRES/DENTE 

Devera o Senhor Presidente propor para aprova<;ao pela Camara Municipal, nos termos da Lei 

nQ 75/2013 de 12 de setembro, a Minuta de Acordo de Execu<;ao de delega<;ao de 

competencias e respetivo Anexo A, que especifica as competencias delegadas na Junta de 

Freguesia de Vitorino das Donas no ambito do n.Q 1 do artigo 132.Q da Lei supra citada e 

respetiva compensa<;ao financeira, para que a mesma possa ser submetida a Assembleia 

Municipal para efeitos de autoriza<;ao de celebra<;ao do respetivo contrato, em conformidade 

com o preceituado na alfnea k) do n.Q 1 do artigo 25.Q da mesma Lei. 

lnformo ainda que devera ser feito o cabimento previa da presente despesa pelos servi<;os 

competentes antes de a mesma poder ser submetida a Camara Municipal. 

Ponte de Lima, 2 de janeiro de 2018 

~n:te 

Alexandra Esteves 
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MIN UTA 
ACORDO DE EXECUCAO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 

JUNTA DE FREGUESIA VITORINO DAS DONAS 

Entre: 

0 Municipio de Ponte de Lima, NIPC 506 811 913, com sede na Prac;a da Republica, 4990-

0623, Ponte de Lima, representado neste ato pelo Exmo. Sr. Presidente da Camara Municipal, 

Victor Manuel Alves Mendes 

E: 

A Junta de Freguesia de Vitorino das Donas, NIPC508 027 420, com sede em Vitorino das 

Donas, 4990-800 Vitorino das Donas, Ponte de Lima, representada neste ato pelo Exmo. Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia, Salvador Matos Fernandes 

Considerando: 

A. Que, nos termos do artigo132.0
, n.0 1 da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro1, se 

consideram delegadas nas juntas de freguesia as competencias ai expressamente 

referidas. 

B. Que a produc;ao dos efeitos desta delegac;ao legal estao dependentes da celebrac;ao 

de urn acordo de execuc;ao nos termos do artigo 133.0 

C. Que em analise levada a cabo pelo Municipio, em conjunto com a Freguesia, se 

concluiu que a soluc;ao mais adequada, eficiente e eficaz e o exercicio das 

competencias devidamente discriminadas no presente acordo 

D. Que para o calculo dos valores anuais a atribuir a cada freguesia, definidos para a 

presente Freguesia em anexo 1 ao presente acordo, foram considerados criterios 

relacionados com a caraterizac;ao geografica, demografica, econ6mica e social de 

1 Todas as normas mencionadas no presente documento sem indicac;ao expressa do diploma a que 
pertencem integram esta Lei. 

1 



todas as freguesias do concelho. lntroduzindo-se, desta forma, variaveis que 

permitem uma redistribuigao mais justa e equitativa da verba destinada a estas 

transfer€mcias. 

E. Que o exercicio destas competencias pela Freguesia nao determina o aumento da 

despesa publica global; promove o aumento da eficiencia da gestae e dos ganhos de 

eficacia dos recursos por parte das autarquias locais; e concretiza uma boa 

articulagao entre o municipio e a freguesia. 

E celebrado o presente acordo de execu~ao, 

Que se regera pelas seguintes clausulas: 

Clausula 1a 

Objeto 

1) Gerir e assegurar a manutengao de espagos verdes da freguesia; 

2) Assegurar a limpeza das vias e espagos publicos, sarjetas e sumidouros, com excegao da 

Ecovia das Veigas que se mantem sob a responsabilidade do Municipio; 

3) Manter, reparar e substituir o mobiliario urbana instalado no espago publico. 

Clausula 2a 

Obriga~oes das partes 

1. Constituem obrigagoes da Camara Municipal: 

a) Transferir para a Junta as verbas necessarias ao exercicio das competencias 

delegadas; 

b) Apoiar tecnicamente a Junta; 

2. Constituem obrigagoes da Junta de Freguesia: 

a) Exercer as competencias delegadas de modo eficiente e eficaz; 

b) Prestar as informagoes que a Camara Municipal lhe pega sabre os atos 

praticados no exercicio das competencias delegadas; 

c) Dar conhecimento, no prazo de 30 dias a Camara Municipal de toda e qualquer 

situagao de que tenha conhecimento e que possa vir a prejudicar, impedir, tornar 

mais oneroso ou dificil o exercicio das competencias delegadas; 
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Clausula 3° 

Apoio Financeiro 

1. A Camara Municipal apoiara financeiramente a Junta, dotando-a com as seguintes 

verbas: 

ACORDO DE EXECU<;AO VALORES ANUAIS 

Assegurar a limpeza das Para as restantes TOTAL 
vias e espa~os publicos, compet€mcias ACORDO DE 

sarjetas e sumidouros delegadas EXECUCAO 

2.240,00 
I I 

717,29 1 1 2.957,29 

2. A verba anual relativa a limpeza da rede viaria e espa~os publicos sera transferida 

a pedido da Junta de Freguesia e mediante a verificacao fisica da sua execucao par 

parte dos servicos tecnicos do Municipio. 

3. A restante verba anual sera transferida em quatro prestacoes trimestrais, de igual 

valor, nos meses de Marco, Junho, Setembro e Dezembro, podendo, par razoes 

devidamente justificadas, ser feito em antecipacao. A Junta de Freguesia obriga-se a 

apresentar comprovativos da aplicacao das verbas transferidas ate dia 15 de 

Fevereiro do ana seguinte. 

Clausula 4a 

Apoio Tecnico 

A Camara Municipal prestara o apoio tecnico necessaria de que a Junta careca para o cabal 

exercicio das competencias delegadas e que consistira fundamentalmente na emissao de 

pareceres de carater tecnico au juridico e de recomendacoes sempre que tal for solicitado. 

Clausula sa 
Vigencia do acordo 

A duracao do presente contrato coincide com a duracao do mandata da Assembleia Municipal 

e considera-se renovado ap6s a instalacao deste 6rgao. 
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Clausula 6a 

Cessa~ao do acordo 

1. 0 presente acordo pode cessar por resolu9ao em caso de incumprimento da 

contraparte ou por motivos de relevante interesse publico devidamente justificados. 

2. 0 presente acordo renovar-se-a apos a instala9ao do 6rgao deliberativo do municipio. 

3. A cessa9ao do presente acordo nao podera nunca por em causa a continuidade do 

servi9o publico, cabendo a Camara o exercicio das competencias para as quais o 

acordo tenha deixado de vigorar. 

Clausula 7a 

Modifica~oes ao acordo 

1. 0 presente acordo podera ser modificado, por acordo entre as partes, pela forma 

escrita. 

2. 0 presente acordo de execu9ao e insuscetivel de revoga9ao. 

Clausula sa 
Aprova~ao 

0 presente acordo sera aprovado na sessao da Assembleia Municipal agendada para o 

proximo dia --- de--- de 2018 e na sessao da Assembleia de Freguesia agendada para o 

proximo dia _ de __ de 2018. 

Clausula ga 

Publicidade 

Apos a sua aprova9ao, o presente acordo sera disponibilizado na pagina web do Municipio, 

com o endere9o www.cm-pontedelima.pt e na pagina web da freguesia, com o endere9o 

www.jf-vitorinodasdonas.com e afixado em local proprio nas respetivas sedes. 

Pela Camara Municipal Pela Junta de Freguesia 

Ponte de Lima __ de ___ de 2018 
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ANEXO 1 

Relativamente as transfer~ncias de verbas para as freguesias que se irao realizar durante o 

pr6ximo quadriemio, nomeadamente os criterios para essa afetayao, sera necessaria antes de 

mais, considerar os diferentes contextos em que tal ira acontecer. Assim, definem-se, em primeiro 

Iugar, os valores anualmente atribuidos as freguesias enquanto recurso financeiro que garante o 

exercfcio das compet~ncias previstas no n.0 1 do artigo 132.0 da Lei n.0 75/2013 de 12 de Setembro 

(de ora em diante, apenas Lei n° 75/2013), estando para o efeito devidamente cabimentadas no 

oryamento municipal. Estas transfer~ncias sao formalizadas atraves dos Acordos de Execucao 

previstos no artigo 133. o da mencionada Lei. 

Paralelamente poderao ser celebrados Contratos para a Delegacao de Competencias, previsto 

no artigo 120.0 , para outras compet~ncias, que nao as que constam do artigo 132.0 , que se 

entenda delegar nas freguesias, e que visam a comparticipayao de investimentos, projetos ou 

atividades diversas. 

Finalmente, atraves da figura de Apoios Financeiros Diversos poderao ser comparticipadas 

despesas que decorrem das compet~ncias pr6prias das freguesias no quadro da promo<;ao e 

salvaguarda articulada dos interesses pr6prios da popula<;ao. 

Quer os "Contratos para a Delegacao de Compet€mcias" quer os "Apoios Financeiros 

Diversos", para alem daqueles que se definem no presente documento, serao oportunamente 

apreciados ao Iongo do ano sendo avaliada a car~ncia em causa, a necessidade do investimento, 

a importancia estrategica, a soluyao tecnica, o valor do investimento e a coer~ncia da interven<;ao. 

Cabe ainda a Assembleias de Freguesia, mediante proposta da Junta de Freguesia, autorizar a 

celebracao dos Contratos de Delegacao de Competencias e Acordos de Execucao. 



Acordos de Execu~ao 

Contt atos de delega~ao 
de competencias 

Delibera~ao sabre 
for mas de apoio as 

fteguesias 

• Delega~oes !ega is, llmitado a competencias 
elencadas no artigo 132.2. 

• Outras competencias, que nao as que 
constam do art.2 132.2, dos municiplos que 
estes entendam delegar nas freguesias. 

• Sabre competenclas das fregueslas no 
quadro da promo~ao e salvaguarda articulada 
dos interesses pr6prlos das popula~i'i e s 

Fonte: Pedro Mota e Costa, Docente da Escola de Economia e Gestiio da Universidade do Minho, Assessor de Gestao 

Autarquica e Finanyas Locais. Finanyas e Contabilidade Publica (com exceyao da designa.;ao de "Apoios Financeiros 

Diversos" 

1 - ACORDOS DE EXECUCAO 

Os Acordos de Execu~io, conforme estipulado no artigo 133.0 da Lei n.0 75/2013 estipulam 

expressamente, e neste caso em particular, os recursos financeiros necessarios e suficientes 

para o exercicio das competf!!ncias elencadas no n. o 1 do artigo 132. 0 . 

No caso do acordo de execu9ao, a Lei n° 75/2013, mais precisamente a alinea I) do n° 1 do seu 

artigo 33°, sob a epfgrafe "competencias materiais", preve expressamente que "compete a camara 

municipal discutir e preparar com os departamentos govemamentais e com as juntas de 

freguesia contratos de delega~ao de competencias e acordos de execu~ao, nos termos 

previstos na presente lei". 

No conjunto das competencias previstas no n. 0 1 do artigo 132.0 serao consideradas algumas 

exce9oes para as quais se entende que nao estao reunidas as condi9oes que garantam o 

cabal cumprimento dos princfpios gerais enumerados no artigo 121 .0
, nomeadamente no que 

diz respeito a estabilidade, prossecu9ao do interesse publico, continuidade da presta9ao do 

servi9o publico e necessidade e suficif!!ncia dos recursos. Entendemos, assim, que devera ser 

objeto de negocia~io entre a Camara Municipal e a Junta de Freguesia para efeitos de 

celebra9ao do Acordo de Execu9ao a inten9ao de nao delegar nas juntas de freguesia e de 

uma forma generica, as competf!!ncias previstas no n.0 1 do artigo 132.0 para as quais nao se 

venha a verificar o cumprimento dos princfpios gerais enunciados, salvaguardando-se, ao 

mesmo tempo, o interesse municipal e estrategico das atividades em causa e a boa gestao 

dos recursos publicos. Cabera a Camara Municipal e Juntas de Freguesia, em comum acordo 

e com a necessaria fundamenta9ao, concretizar essas situa9oes que deverao ser claramente 

incorporadas nos Acordos de Execu9ao a celebrar. 
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A forma de distribuic;:ao/atribuic;:ao desta verba segue os criterios definidos no ponte 4 do 

presente documento. 

2- CONTRATOS PARA A DELEGACAO DE COMPETENCIAS 

Os Contratos para a Delega~ao de Competencias serao aplicados para outras competencias, 

que nao as que constam do artigo 132. 0 Lei 75/2013, que se entenda durante o pr6ximo quadriemio 

delegar nas freguesias, e que visam a comparticipac;:ao de investimentos, projetos ou atividades 

diversas. 

No cumprimento dos objetivos estipulados no artigo 118.0 da referida Lei "a concretizac;:ao da 

delegac;:ao de competencias visa a promoc;:ao da coesao territorial, o reforc;:o da solidariedade inter

regional, a melhoria da qualidade dos servic;:os prestados as populac;:Oes e a racionalizac;:ao dos 

recursos disponiveis." 

Os municipios concretizam a delegac;:ao de competencias nas freguesias em todos os dominies 

dos interesses pr6prios das populac;:Oes destas, em especial no ~mbito dos servic;:os e das 

atividades de proximidade e do apoio direto as comunidades locais. A delegac;:ao de competencias 

concretiza-se atraves da celebrac;:ao de contratos interadministrativos sob pena de nulidade. 

A C~mara Municipal devera submeter a Assembleia Municipal o pedido de autorizac;:ao para a 

celebra~ao de qualquer contrato de Delega~ao de Competencias. 

Cabe ainda a Assembleias de Freguesia, mediante proposta da Junta de Freguesia, autorizar a 

celebra~ao dos Contratos de Delega~ao de Competencias. 

CRITERIOS GERAIS 

Neste processo, de celebrac;:ao de Contratos de Delegac;:ao de Competencias irao ser assegurados 

a par das restantes obrigac;:Oes aplicaveis que decorrem da Lei n.0 75/2013, os recursos humanos, 

patrimoniais e financeiros necessaries e suficientes ao exercicio das competencias transferidas, 

garantindo-se desde ja a observ~ncia dos requisites que a seguir se transcrevem e que serao 

oportunamente avaliados pela C~mara Municipal e Juntas de Freguesia, em relac;:ao a cada um 

dos pedidos efetuados: 

a) Nao aumento da despesa publica global 

b) 0 aumento da eficiencia da gestae dos recursos 

c) Os ganhos de eficacia do exercicio das competencias 
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d) Melhoria da qualidade dos servit;os prestados as popula«;oes e a racionalizar;ao dos 
recursos disponfveis 

Orienta~oes para os limites maximos estipulados por tipologia de intervent;ao: 

~ A beneficiat;ao de caminhoslestradas municipais podera ser comparticipada a 100% 

3- APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS 

Tal como foi inicialmente mencionado, atraves da figura de Apoios Financeiros Diversos poderao 

ser comparticipadas despesas que decorrem das competllncias pr6prias das freguesias no quadro 

da promot;ao e salvaguarda articulada dos interesses pr6prios da populat;ao. 

Para alem das restantes situa¢es que possam surgir durante o pr6ximo quadrienio e cuja 

avaliar;ao seguin:1 sempre que aplicavel, os Criterios Gerais definidos no ponte anterior, estipula~se, 

desde ja, um valor de acordo com o metoda definido no ponte 4 deste documento, para o apoio 

financeiro a execut;ao de competllncias pr6prias das Juntas de Freguesia diretamente relacionadas 

com a promot;ao, execut;ao e apoio de projetos nas areas da "Educa~ao, Cultura, Desporto e 

A~ao Social" (despesa corrente) e "Melhoramentos Varios" (despesa de capital). 

0 pagamento das verbas relativas a "Educa~ao, Cultura, Desporto e A~ao Social" que nao 

podera ser utilizada para "outros fins", a nao ser que seja devidamente justificado, e dos 

"Melhoramentos Varios", sera efetuado em quatro presta~oes trimestrais, de igual valor, nos 

meses de Marr;o, Junho, Setembro e Dezembro podendo, por razOes devidamente justificadas, ser 

feito em antecipat;ao. As Juntas de Freguesia obrigam~se a apresentar comprovativos da aplicat;ao 

das verbas transferidas ate dia 15 de Fevereiro do ano seguinte. 

Para outros pedidos de apoio que possam ser apresentados pelas Juntas de Freguesia durante o 

ano em exercicio para atividades da sua competencia, que serao objeto de deliberagao de 

Camara, sustentada pela aprovagao generica em Assembleia Municipal, estipulam-se desde ja as 

seguintes orientagoes sabre as percentagens e limites maximos estipulados per tipologia de 

intervengao: 

• A beneficiayao de caminhos vicinais (pavimentagao e construyao de muros de suporte a 
vias) sera comparticipada no maximo em 70% 

• 50% para a aquisigao de viaturas para Kits de combate a incendios, ate ao limite maximo 

de comparticipayao de 3.750,00 €. 
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• Para a aquisic;:ao de terrenos o apoio do municipio dependera do interesse estrategico do 

terrene para o desenvolvimento da freguesia, nomeadamente no que respeita a terrenos 

para beneficiac;:ao de Centres Civicos ou para a localizac;:ao de equipamentos culturais, 

educativos e sociais; 

• Construc;:ao de Capelas Mortuarias (25. 000,00 € - valor fixo) 

• Ampliac;:ao de cemiterios propriedade das freguesias sera financiada a 100% para a 

construc;:ao de novos muros de contenc;:ao de terras ou de fecho 

• No processo de Toponimia sera concedido apoio tecnico e apoio financeiro fixo de 

1.000,00€ 

• 70% para as coberturas e/ou estruturas da cobertura dos edificios sede das Juntas de 

Freguesia 

• Manutenc;:ao dos apoios no ambito dos Subsidies de Montanha 

Compra de veiculos: 

a) Transporte escolar: 

./ 20.000,00€ para carrinhas de 91ugares 

./ Ate 16.000,00€ para carrinhas de 91ugares para substituic;:ao de outras com idade igual ou 

superior a 15 anos (desde a data de deliberac;:ao de Reuniao de Camara) com obrigac;:ao 

de retoma da carrinha existente 

./ 70% para autocarros de 191ugares, com montante maximo elegivel de 37.000,00 € 

./ 85% para autocarros de 271ugares, com uma montante maximo elegivel de 105.000,00 € 

b) Outros 

./ 70% para tratores e equipamentos ate ao limite maximo elegivel27.500,00 € 

De uma forma geral e dentro do mesmo espirito de dar prioridade aos projetos que sao 

efetivamente importantes no contexte da estrategia para o concelho e para a freguesia em causa, 

sera dado apoio no ambito das candidaturas que venham a ser aprovadas pelo Portugal 2020 

comparticipando em 50% o valor nao reembolsado. 

0 apoio a instruc;:ao destas candidaturas sera possivel caso se reunam as condic;:oes de 

elegibilidade e se mostre viavel o seu enquadramento em programas de financiamento que se 

encontrem disponiveis. 
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Poderao ser equacionados outros apoios pontuais, financeiros e/ou tecnicos, que demonstrem ser 

importantes ao desenvolvimento das freguesias, os quais serao devidamente avaliados pelo 

Executivo Municipal. 

4 - METODOLOGIA DE DISTRIBUICAO DE VERBAS ANUAIS PARA OS ACORDOS DE 

EXECUCAO E APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS 

Para o calculo dos valores anuais a atribuir a cada freguesia foram considerados criterios 

relacionados com a carateriza<;ao geografica, demografica, econ6mica e social de todas as 

freguesias do concelho. lntroduzindo-se, desta forma, variaveis que permitem uma redistribui<;ao 

mais justa e equitativa da verba destinada a estas transferl!ncias. Conscientes da importancia da 

promo<;ao do desenvolvimento sustentavel e equilibrado do espayo concelhio, considerou-se como 

iniciativa de harmoniza<;ao e apoio aos territ6rios menos favorecidos, a introdu<;ao do Fator de 

Coesio Territorial que perspetiva, de uma forma generica, valorizar a diversidade e 

complementaridades e facultar a possibilidade da popula~o tirar o melhor partido das 

caracterlsticas existentes em cada freguesia. 

A metodologia de calculo foi a seguinte: 

20% Pp + 20% Aln + 25% AF +25% RV+ Fatores de Coesio Territorial 

Onde: 

Pp- Popula<;ao da Freguesia 

Aln- Alunos em idade pre-escolar e 1° Cicio 

AF -Area da Freguesia 

RV- Rede Viaria 

FCT- Fator de Coesao Territorial 

Fatores de Coesao Territorial= 5% Dura~io media dos movimentos pendulares (Mp) + 5% 

Explora~oes agricolas (N.0
) SAU (Superficie Agricola Utilizada) 

Ao resultado anterior acresce o valor base (Fator de Equilibria) de 10.000,00 por cada Freguesia 

ou Agrupamento de Freguesias, o valor relative a manuten<;ao da rede viaria (280,00€ por Km) 

para cada freguesia e um valor de 250,00€ por cada Associa!;io Cultural, Recreativa e 

Desportiva existente naqueles territ6rios estando, assim, garantida a considera<;ao de diferentes 

criterios relacionados com a carateriza<;ao geografica, demografica, econ6mica e social. (*) 
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Esta verba Global e entao distribuida da seguinte forma: 

- 20% sera considerado enquanto Apoio Financeiro para o exercicio de competencias pr6prias 

atribuidas as freguesias no quadro da promocao e salvaguarda articulada dos interesses pr6prios 

das popula¢es com relevancia para a execucao ou promo~o de projetos de intervencao 

comunitaria nas areas da educa~ao, cultura, desporto e acao social e apoiar atividades 

daquela natureza (despesa corrente). Verba a transferir trimestralmente. 

- 0 valor relative a rede viaria, 280,00 € por Km, devera assegurar os recursos financeiros 

necessaries para dar resposta a delegacao de competencia prevista na alinea b), do n.0 1 do artigo 

132.0
, da Lei n.0 75/2013 ou seja "Assegurar a limpeza das vias e espacos publicos, sarjetas e 

sumidouros" a confirmar no ambito das negociacOes para a celebracao do Acordo de Execucao. 

Verba a transferir a pedido da Junta de Freguesia e mediante a verificadlo fisica da sua execucao 

por parte dos servicos tecnicos do Municipio. 

- Do valor restante, 5%, a transferir trimestralmente, serao destinados a assegurar as competencias 

que se pretendem acordar delegar, no ambito da celebracao do Acordo de Execucao conforme 

previsto no n.0 1 do artigo 132.0
, da Lei n.0 75/2013 para as interveny()es que de memento e de 

uma forma geral, tendo em conta as especificidades de cada Freguesia, se discriminam: 

a) Gerir e assegurar a manutencao de espacos verdes; 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliario urbano instalado no espaco publico, com 

exceyao daquele que seja objeto de concessao; 

d) Gerir e assegurar a manutenyao corrente de feiras e mercados; 

Neste ambito sera necessaria ainda ter em conta que as receitas que decorrem da gestao 

corrente dos Mercados e Feiras, salvo aqueles que vierem ser excecionados, revertem para as 

Juntas de Freguesia. 

- A restante verba integrara o Apoio Financeiro a atribuir para o exercicio de competencias 

pr6prias atribuidas as freguesias no quadro da promocao e salvaguarda articulada dos interesses 

pr6prios das populacOes, estando destinada a realizacao de "melhoramentos varios" 

(despesa de capital). Verba a transferir trimestralmente. 

Pressupostos: 

De forma a nao haver uma reduyao em relayao ao valor que era transferido em anos anteriores 

para as freguesias sem agrega~ao, estipulou-se que no resultado dessa redistribuicao nenhuma 

das freguesias iria receber menos do que em 2013. Assim, nesses casas, em que a aplicacao dos 

coeficientes levaria a um resultado (Valor de Resultado) inferior com perda de receita por parte 

das freguesias, optou-se por manter o valor hist6rico de referencia. 
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A Camara Municipal assume desta forma o compromisso de nao baixar os valores hist6ricos de 

referencia a transferir para as freguesias sem agregagao relativamente ao quadriemio agora em 

causa. 

No caso das freguesias agrupadas, tendo em conta o novo ciclo que agora se inicia e os 

objetivos inerentes a sua criac;:ao nomeadamente na otimizac;:ao de recursos, ganhos de escala e 

eficiencia nas autarquias locais, sera considerado o valor mais alto entre o Valor do Resultado da 

aplica~ao das variaveis eo Valor do Somat6rio das verbas recebidas em 2013, nao podendo 

caso prevalec;:a este ultimo, ser admitido um aumento de mais 25% sobre o Valor do Resultado. 

(*) No caso do Agrupamento de Area e Ponte de Lima, acresce o valor de 8.800,00 € relativo ao montante 

anual que normalmente a Freguesia de Ponte de Lima recebia por celebrac;:ao de 

Protocolo proprio que estava, por isso, excluido dos anteriores Termos de Aceita~o e que deixara, a partir de 

agora de existir. 

5 - VERBAS A TRANSFERIR PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE Vitorino das Donas 

t\COtWO Df f'XH.lH,AO IJALORES ANLJ•\t:> 

S;:,0£JHat d 111npe.z:a d. s Para as restantes TufAL 
n as e espd<;os ptJbltc~ s competEm<.:ias A OHDO Or 
;aqetas e surmdouros delegadas EXECUGAC 

2 240,00 11 717,29 1 1 2957,29 

APOIO FINANCFIRO VALORES ANUAIS 

~PQlO FlfiA_NCEIRQ. ~PQIO_fiNANCEJRO PARA AS 
PARA AS A TIVIDADES DE NATUREZA 

A TIVIDADES DE SOCIAL, CULTURAL EDUCATIVA , 
MEL.HORAMENTOS DESPORTIVA E RECREATIVA TOTAL APOIO 
VARIOS (CAPITAL) (CORRENTE) FINANCEIRO 

13.628.44 11 4.156,60 11 17.785.04 
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