
MUNICIPIO~ 
DELIBERA<;AO 

3.10 FREGUESIA DE SANTA COMBA CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA~AO DE COMPETENCIAS "28 FASE 

DA REQUALIFICA~Ao DO CENTRO CIVICO DE SANTA COMBA" -

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

duas absten96es dos Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng.0 Manuel Barros, aprovar 

contrato interadministrativo de delegayao de competenci~s "28 fase da requalificayao do 

centro cfvico de Santa Comba". Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e 

duas absten96es dos Srs. Vcrcadores Dr. Filipe Viana e Eng.0 Manuel Barros, submeter 

a apreciaryao e aprova9ao da Assembleia Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou dcclarayffo de voto que se anexa a presente ata, como documento nt'uncro 

cinco e se considera como fazendo parte integrantc da mesma. 

ReunH\o de Camara Municipal de 09 de junho de 2014. 

A TECNICA SUPERIOR, 

Filomena Mimoso/Dra. 
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CONTRA TO INTERADMINISTRA TIVO DE 

DELEGACAO DE COMPETENCIAS 

_ __.r _.,Q;JI'-_, _ _ 

~-- ..-

O.Jo~. l~ 

2.• FASE DA REQUALIFICACAO DO CENTRO CIVICO DE SANTA COMBA 

Entre o: 

Municipio de Ponte de Lima 

E 

Junta de Freguesia de Santa Comba para a realizac;ao da segunda fase 

das obras de Requalifica~io do Centro Civico de Santa Comba 

Considerando que: 

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

preve a concretizayao da delegayao de competencias atraves da 

celebrayao de contratos interadaministrativos, prevista no artigo 120°, 

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

se em todos os dominios dos interesses pr6prios das populayOes das 

freguesias, em especial no ambito dos serviyos e das atividades de 

proximidade e do apoio direto as comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relayoes juridicas de 

coordenayao e colaborayao entre pessoas coletivas publicas. que 

permitam conferir a Administrayao Publica uma maior flexibilidade e 

capacidade de adaptayao em face de novas desafios e de novas 

exigfmcias_ 
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• Nos termos do artigo 120.0 do regime jurfdico aprovado pela Lei n.0 

75/2013, de 12 de Setembro 1, outra forma de concretizac;ao de 

delegatyao de competencias, que nao seja atraves da celebra9ao de 

contratos interadministrativos, e nula. 

• A negociac;ao, celebracao, execucao e cessa9ao destes contratos 

obedece aos principios da igualdade; da nao discriminacao; da 

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

prestac;ao do servic;o publico; e da necessidade e suficiemcia dos 

recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime juridico 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 

Administrative. 

Considerando ainda que: 

• Uma administrac;ao local moderna assenta a sua acao numa efetiva 

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

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

da melhoria dos servi9os prestados as populac;oes; 

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

disponiveis, num quadro de corresponsabilizayao, cooperac;ao, 

solidariedade, mas sobretudo tendo em atencao a necessidade de 

encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que 

todos os dias as autarquias locais sao confrontadas; 

1 Todas as nonnas mencionadas no prescnte documento sem indicas:f.io expressa do diploma a que 
pettencem integram esta Lei. 
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• As atribui96es dos municipios podem ser prosseguidas pelas freguesias 

desde que os 6rgaos municipals deleguem competencias nos seus 

6rgaos em dominios dos interesses pr6prios das popula90es destas, 

nomeadamente no ambito dos servi<;os 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 competencias; 

• A realizac;ao da primeira fase das obras de Requalifica9ao do Centro 

Cfvico de Santa Comba foi da responsabilidade da Junta de Freguesia 

de Santa Comba, atraves da delegac;ao dessa competencia por parte 

da Camara Municipal efetuada em Abril de 2013, antes da entrada em 

vigor da Lei n.0 75/2013 de 12 de setembro, pelo que se justifica, por 

uma questao de coerencia e rentabiliza9ao dos meios, que seja dada 

continuidade a essa interven9ao que sera agora conclufda atraves da 

realiza9ao da sua segunda fase; 

• A concretizac;ao da segunda fase das obras de Requalificac;ao do Centro 

Cfvico de Santa Comba, e possivel de realizar gra9as a resolu<;ao das 

questoes de propriedade de terrenos privados que tinham inicialmente 

confinado a intervenc;ao a uma area de dimensoes inferiores, levando 

por isso a realiza9ao de urn maior volume de obra; 

• A Junta de Freguesia tern mostrado disponibilidade para dar 

continuidade a esta interven9ao por delega<;ao de compet~ncia; 

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 

75/2013, de 12 de Setembro, entre: 
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0 Municipio de Ponte de Lima, como 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; 

E 

A Junta de Freguesia de Santa Comba, com o NIPC 507 605 810, 

representada pelo seu Presidente Joao Fernando Dias Gon~alves no uso das 

competencias 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 1.8 

Objeto do contrato 

o presente contrato tem por objeto a delega~ao de competencias da Camara 

Municipal de Ponte de Lima na Junta de Freguesia de Santa Comba para a 

realizaQao da segunda fase das obras de Requalifica~io do Centro Civico 

de Santa Comba. 

Clausula 2.• 

Disposi~oes e clausulas por que se rege o contrato 

1. Na execu~ao do presente contrato de delega~ao de competencias observar

se-ao: 

a) As clausulas deste contrato; 

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

2. Subsidiariamente, aplicam-se ainda: 

a) 0 C6digo dos Contratos Publicos; 
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b) 0 C6digo do Procedimento Administrative. 

Clausula 3.8 

Prazo do contrato 

0 perlodo de vigencia do contrato de delega9ao de competencies coincide com 

a conclusao da execu9ao flsica e financeira das obras por parte da Junta de 

Freguesia e respetiva comparticipa9ao financeira por parte do Municfpio. 

CAPiTULO II 

(Objeto do contrato) 

Clausula 4.8 

Definic;Ao do objeto do contrato 

A Junta de Freguesia de Santa Comba ficara responsavel pela execu9ao da 

obra da Segunda Fase de Requalificayao do Centro Cfvico de Santa Comba 

por empreitada de acordo com o C6digo dos Contratos Publicos, passando por 

isso a assumir a competencia enquanto dono da obra. Os trabalhos em causa 

dizem respeito a Pavimenta9ao e Aguas Pluviais, conforme projeto e 

or9amento a apresentar pela Junta de Freguesia. 

Clausula s.• 
Recursos Flnanceiros e modo de afeta~ao 

1 - Para a execu9ao dos trabalhos mencionados na clausula anterior e ap6s 

verificado o cumprimento desse dever o Municipio, considerando uma taxa de 

comparticipayao de 100%, compromete-se a transferir o valor maximo de 

41.688,23 € mais IVA a taxa legal em vigor. 

2 - A transferencia do valor previsto no numero anterior tera Iugar a medida da 

apresenta<;ao dos Autos de Medi9ao e respetivas faturas relativas a 
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interven9ao em causa por parte da Junta de Freguesia e ap6s devidamente 

validados pelos servi~os tecnicos do Municipio. 

Clausula s• 
Execu~ao e Avalia~ao do Contrato 

A execu9ao e avaliaQao do presente contrato serao feitas, a todo o tempo e de 

forma continua, pelos servi~os da Primeiro Outorgante que, para o efeito, 

poderao realizar reunioes conjuntas e peri6dicas com a Segunda Outorgante, 

podendo solicitar todas as informaQOes que considerarem pertinentes. 

Clausula 7.• 

Modifica~io do contrato 

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

sempre que se verifique uma alteraQao anormal e imprevislvel das 

circunst€mcias em que as partes outorgantes fundaram a decisao de contratar a 

delega<;ao de compet~ncias objeto do presente contrato ou que assim o 

imponham razoes de interesse publico, desde que devidamente 

fundamentadas. 

2. A modificaQao do contrato obedece a forma escrita. 

Clausula a• 
Cessa~io 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. 

Clausula 9.8 

Entrada em vigor 

0 presente contrato entra em vigor no dia seguinte ap6s a sua assinatura. 
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Ponte de Lima, de de 2014 --

0 Presidente da Camara Municipal 0 Presidente da Junta de Freguesia 

Paragrafo (mico: 

A minuta deste contrato interadministrativo foi presente a reuniao da Camara 

Municipal de Ponte de Lima em de de 2014 e, em 

conformidade com o disposto na alrnea m) do n.0 1 do artigo 33.0 da Lei n.0 

75/2013, submetida a sessao da Assembleia Municipal de Ponte de Lima em 

de de 2014, para efeitos de autorizac;ao, no 

termos da alinea k) do n.0 1 do artigo 25.0 da mesma Lei, e presente a reuniao 

da Junta de Santa Comba, em conformidade com o disposto na a linea i) e j) do 

n.0 1 do artigo 16.a da referida Lei, e submetido a sessao da Assembleia de 

Santa Comba, para efeitos de autorizac;ao nos termos da alinea g) do n.0 1 do 

artigo 9.0 , do mesmo diploma. 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMIENTO 51, vem, no exerclcio 

das suas fun~Oes, declarar o seu vote abstenl;ao, no ambito do ponte _3- Cj ! 3. ,t.o ; ~I( .'} · 
com os fundamentos e considerandos seguintes: L{ • A i <' L( ' ,.(8; ~ 1 J 5 ,· ~ , ;.. 0 ; 

1
. Y , ) f 

1
' .J 

LA. . J;.~ 4 ,)3_;' H ,,1 . u. I J..Si 11 u' Y,J.f/ 
~· ~ ·~;r 0 )' 1 - Considerando que nao lhe foram juntos OS resp ctivos docu erfto ara sus tar a 

decis~o em causa, com viola~ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democn3ticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respecttva 

documentac;f3o do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, raz~o pela 

qual tambem o ora Vereador se viu for<;ado a intentar a competente ac((ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realiza<;ao dum projecto em comum; cfr. : on;:amento participative e 

participac;~o de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposic;ao e n~o de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 8~ anos de exisU~ncia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coer~ncia democratica e com mundividencia diferente de considerer o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto absten9~0. 

Ponte de lima, 

r~--=p=-

(fiDBpe Viana) 
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