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2.2 - ADENDA AOS ACORDOS DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÍtNCIAS - ALTERAÇÃO AOS KM DE REDE VIÁRIA JUNTA DE 

FREGUESIA DA CORRELHÃ, BÁRRIO E CE PÕES E REFOIOS DO LIMA -

APROVAÇÃO. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a adenda. Mais deliberou por 

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

submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. O Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaração de voto que se anexa à presente ata como docwnento 

número dois e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. 

Reunião de Câmara Municipal de 31 de agosto de 2015. 

A CHEFE DE DIVISÃOffiAF, 

Sofia Velho/Dra. 
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MOVIMENTO 51 

, 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

dos pontos 

I I ) / I 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que não lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa ste mandato, razão pela 

qual também o ora Vereador se viu forçado a intentar a competente acção judicial para o 

efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr.: orçamento participativo e 

participação de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 890 anos de existência, nos 

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

princípio da representatividade e do esplrito democrático das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso território, voto contra. 

Ponte de Lima, 31 de Agosto de 2015, 

O Vereador do Movimento 51, 

:=::::::~}i~, :-::::====---
(Filipe Viana) 
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MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA 

!-'1""NFc...;:O;..:.;R::.;;M;;...:A.>:.:..;.;O:.,.;N'"-',°=c----,--:--c-_ ___ ...,--I DESPACHO: 
Assunto: PROPOSTA - ADENDA AO ACORDOS DE 
EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DAS COMPET~NCIAS ;;;;::. 
- ALTERAÇÃO AOS KM DE REDE VIÁRIA JUNTA DE 
FREGUESIA DA CORRELHÃ. BÁRRIO E CEPOES E C>-<_ ..... -
REFOIOS DO LIMA. O ~ . O.y.' I I 

De: Alexandra Esteves Para: Sr. Presidente da De: 
Câmara Munici ai C 

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

enquadramento da delegação de competências, através de acordos de execução, 

possibilitando que os órgãos dos municfpios deleguem nos órgãos das freguesias as 

competências elencadas no seu artigo 132.2. Este regime jurldico prevê a concretização da 

delegação de competências através da celebração de acordos entre órgãos de municípios e 

órgãos das freguesias e que pode efetuar-se em todos os dominios dos interesses próprios das 

populações das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de 

proximidade e do apo io direto às comunidades locais. Estes acordos de execução visam regular 

relações jurldicas de coordenação e colaboração entre pessoas coletivas públicas, que 

permitam conferir à Administração Pública uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação 

em face de novos desafios e de novas exigências. 

Tendo por princfpio que os acordos de execução não podem determinar o aumento da 

despesa pública global; devem promover o aumento da eficiência da gestão e dos ganhos de 

eficácia dos recursos por parte das autarquias locais; devem garantir a continuidade do serviço 

público prestado; e devem concretizar uma boa articulação entre os diversos nlveis da 

administração pública - n2 3 do artigo l1Sº da Lei nº 75/2013. 

Tendo ainda em conta que: 

- Foi solicitado ao Município pelas Juntas de Freguesia da Correlhã, 8árrio e Ce pões e Refoios 

do Lima a revisão/atualização dos km de rede viária municipal que compete às Freguesias 

limpar e manter, conforme previsto no Acordo de Execução de Delegação de Competêncías 

celebrado com O Município; 

- Que em resultado desses pedidos os Serviços Técnicos do Municfpio verificaram existir uma 

diferença do número de Km que levou à retificação desse valor nos termos que a seguir se 

descrevem: 



Freguesia Km - Valor anual do Acordo de Execw;:io Km - Revisão Valor anual proposto para 

Acordo (180,OO€/Km) Manutenção Adenda 'o 
d. Acordo de Execução 

Execuç:Jo (280,OO€/Km) 

Correlhã 10 2.800,00 € 14,1 3.948,00 € 

Bárrio e Cepões 14,75 4.130,00 € 17,1 4.788,00 € 

Refoios 13 3.640,00 € 17 4.760,00€ 

TOTAL 10.570,00 € 13.496,00 € 

- Que foi obtida concordância de ambas as partes relativamente à Adenda ao Acordo de 

Execução ce lebrado para o perlodo que equivale ao mandato da atua l Assembleia Municipal; 

Deverá o Senhor Presidente propor para aprovação pela Câmara Municipal, nos termos da Lei 

nº 75/2013 de 12 de setembro, a Adenda ao Acordo de Execução de Delegação de 

Competências, conforme minutas em anexo, para que a mesma possa Ser submetida ii 

Assembleia Municipal para efeitos de autorização em conformidade com o preceituado na 

alfnea k) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei. 

Estas Adendas implicam um alteração ao montante de compromisso em causa implicando um 

acréscimo do valor cabimentado no contexto dos Acordos de Execução de mais 2.926,00 € 

anuais, considerando-se para o efe ito que esta alteração produz efe itos a 1 de janeiro do ano 

em curso, será necessário desde já que os Serviços de Contabilidade observem essa 

necessidade e reforcem esse compromisso no va lor indicado antes do assunto ser submetido à 

Reunião de Câmara. 

A Técnica Superior 

31/07/2015 

Alexandra Esteves 

? k:--, 



ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE PONTE DE 

LIMA E JUNTA DE FREGUESIA REFÓIOS DO LIMA 

Entre: 

o Município de Ponte de Lima, NIPC 506 811 913, com sede na Praça da República, 4990-

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

Victor Manuel Alves Mendes 

E: 

A Junta de Freguesia de Refóios do Lima, NIPC 507 716 825, com sede em Lugar do Mosteiro 

4990- 706 Refóios do Lima, Ponte de Lima. representada neste ato pelo Exmo. Sr. Presidente 

da Junta de Freguesia, José António Alves Amaral 

Considerando: 

A. Que, nos termos do artigo 132.°, n.O 1 da Lei nO 75/2013, de 12 de setembro1, se 

consideram delegadas nas juntas de freguesia as competências ai expressamente 

referidas. 

B. Que a produçao dos efeitos daquela delegação deu lugar à celebração do Acordo de 

Execuçâo nos termos do artigo 133.0 

C. Que para o cálculo dos valores anuais a atribuir a cada freguesia foram considerados 

critérios relacionados com a caraterizaçao geográfica, demográfica, económica e 

social de todas as freguesias do concelho conforme consta em anexo ao referido 

Acordo. Introduzindo-se, desta forma, variáveis que permitem uma redistribuição mais 

justa e equitativa da verba destinada a estas transferências. 

D. Que em resultado da alteração de um desses dados, nomeadamente o valor relativo 

aos Km de rede viária municipal cuja manutenção é da responsabilidade da 

I Todas as normas mencionadas no presente documento sem indicação expressa do diploma a que 
pertencem integram esta Lei. 
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Freguesia, que passou de 13 Km para 17 Km na sequência da requalificação de 

algumas vias, mostra-se necessário ajustar a respetiva verba a transferir para esse 

efeito. 

É celebrado a Adenda ao Acordo de Execução em referência conforme previsto no 

respetivo n.o 1 da Cláusula 7.', alterando as Cláusulas 3.': e 8.': 

Cláusula 3° 

Apoio Financeiro 

1. A Câmara Municipal apoiará financeiramente a Junta, dotando-a com as seguintes 

verbas: 

Assegurar a limpeza das vias e Para as restantes competências TOTAL ACORDO DE 

espaços públicos, delegadas EXECUÇÃO 

sarjetas e sumidouros 

4.760,00 E 1.241,54 € 6001,54€ 

2. A verba anual relativa à limpeza da rede viária e espaços públicos será transferida 

a pedido da Junta de Freguesia e mediante a verificação tisica da sua execução por 

parte dos serviços técnicos do Município. 

3. A restante verba anual será transferida em quatro prestações trimestrais, de igual 

valor, nos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro, podendo, por razões 

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

apresentar comprovativos da aplicação das verbas transferidas até dia 15 de 

Fevereiro do ano seguinte. 

Cláusula 8' 

Aprovação 

1. O presente acordo foi aprovado na sessão da Assembleia de Freguesia do dia 13 de 

abril de 2014 e na sessão da Assembleia Municipal do dia 21 de junho de 2014. 
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2. A Adenda ao presente Acordo foi aprovada na sessão da Assembleia de Freguesia do 

dia de de 2015 e na sessão da Assembleia Municipal do dia _ de 

____ de 2015, retroagindo os seus efeitos a 1 de janeiro do ano em curso. 

Pela Câmara Municipal 

Pela Junta de Freguesia 

Ponte de Lima __ de _ __ de 2015 
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ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO ENTRE MUNICiplO 

DE PONTE DE LIMA E JUNTA DE FREGUESIA DA CORRELHÃ 

Entre: 

o Município de Ponte de Lima, NIPC 506 811 913, com sede na Praça da República, 4990-

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

Victor Manuel Alves Mendes 

E: 

A Junta de Freguesia da Correlhã, NIPC 506 533 638, com sede em LUGAR DE GANDARA 

4990-300 CORRELHÃ - PONTE DE LIMA, representada neste ato pelo Exma, Senhora 

Presidente da Junta de Freguesia, Maria de Fátima Cerqueira de Oliveira, 

Considerando: 

A. Que, nos termos do artigo 132,°, n,o 1 da Lei nO 75/2013, de 12 de setembro1, se 

consideram delegadas nas juntas de freguesia as competências ai expressamente 

referidas, 

B, Que a produção dos efeitos daquela delegação deu lugar à celebração do Acordo de 

Execução nos termos do artigo 133,° 

C, Que para o cálculo dos valores anuais a atribuir a cada freguesia foram considerados 

critérios relacionados com a caraterização geográfica, demografica, económica e 

social de todas as freguesias do concelho conforme consta em anexo ao referido 

Acordo, Introduzindo-se, desta forma, variáveis que permitem uma redistribuição mais 

justa e equitativa da verba destinada a estas transferências, 

I Todas as normas mencionadas no presente documento sem indicação expressa do diploma a que 
pertencem integram esta Lei. 
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D. Que em resultado da alteração de um desses dados, nomeadamente o valor relativo 

aos Km de rede viária municipal cuja manutenção é da responsabilidade da 

Freguesia, que passou de 10 Km para 14,1 Km na sequência da requalificação de 

algumas vias, mostra-se necessário ajuslar a respetiva verba a transferir para esse 

efeito. 

É celebrado a Adenda ao Acordo de Execução em referência conforme previsto no 

respetivo n,o 1 da Cláusula 7.', alterando as Cláusulas 3,'; e 8,'; 

Cláusula 3° 

Apoio Financeiro 

1. A Câmara Municipal apoiará financeiramente a Junta, dotando-a com as seguintes 

verbas: 

Assegurar a limpeza das vias e Para as restantes competências TOTAL ACORDO DE 
espaços públicos, delegadas EXECUÇAo 
sarjetas e sumidouros 

3.948,00 € 1.195,12€ 5.143,12 € 

2. A verba anual relativa à limpeza da rede viária e espaços públicos será transferida 

a pedido da Junta de Freguesia e mediante a verificação tisica da sua execução por 

parte dos serviços técnicos do Municipio. 

3. A restante verba anual será transferida em quatro prestações trimestrais, de igual 

valor, nos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro, podendo, por razões 

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

apresentar comprovativos da aplicação das verbas transferidas até dia 15 de 

Fevereiro do ano seguinte. 

Cláusula 8' 

Aprovação 

1. O presente acordo foi aprovado na sessão da Assembleia de Freguesia do dia 24 de 

abril de 2014 e na sessão da Assembleia Municipal do dia 21 de junho de 2014. 
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2, A Adenda ao presente Acordo foi aprovada na sessão da Assembleia de Freguesia do 

dia de de 2015 e na sessão da Assembleia Municipal do dia _ de 

_ ___ de 2015, retroagindo os seus efeitos a 1 de janeiro do ano em curso, 

Pela Câmara Municipal 

Pela Junta de Freguesia 

Ponte de Lima _ ----:de _ _ _ de 2015 
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ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE 

DE LIMA E JUNTA DE FREGUESIA BÁRRIO E CEPÕES 

Entre: 

o Município de Ponte de Lima, NIPC 506 811 913, com sede na Praça da República, 4990-

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

Victor Manuel Alves Mendes 

E: 

A Junta de Freguesia de Bárrio e Cepi3es, NIPC 510 832 938 com sede em Rua Dr. António 

Bernardino Meneses, N°982, Cepões, 4990-585 Ponte de Lima, representada neste ato pelo 

Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Pereira Rodrigues Lima 

Considerando: 

A. Que, nos termos do artigo 132.°, n.O 1 da Lei nO 75/2013, de 12 de setembro1, se 

consideram delegadas nas juntas de freguesia as competências ai expressamente 

referidas. 

B. Que a produção dos efeitos daquela delegação deu lugar à celebração do Acordo de 

Execuçao nos termos do artigo 133.°. 

C. Que para o cálculo dos valores anuais a atribuir a cada freguesia foram considerados 

critérios relacionados com a caraterização geográfica, demográfica, económica e 

social de todas as freguesias do concelho conforme consta em anexo ao referido 

Acordo. Introduzindo-se, desta forma, variáveis que permitem uma redistribuição mais 

justa e equitativa da verba destinada a estas transferências. 

I Todas as normas mencionadas no presente documento sem indicação expressa do diploma a que 
pertencem integram esta Lei. 

1 
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D. Que em resultado da alteração de um desses dados, nomeadamente o valor relativo 

aos Km de rede viária municipal cuja manutençM é da responsabilidade da 

Freguesia, que passou de 14,75 Km para 17,1 Km na sequência da requalificação de 

algumas vias, mostra-se necessário ajustar a respetiva verba a transferir para esse 

efeito. 

É celebrado a Adenda ao Acordo de Execução em referência conforme previsto no 

respetivo n,01 da Cláusula 7,', alterando as Cláusulas 3,': e 8,a: 

Cláusula 3· 

Apoio Financeiro 

1. A Câmara Municipal apoiará financeiramente a Junta, dotando-a com as seguintes 

verbas: 

Assegurar a limpeza das vias e Para as restantes competências TOTAL ACORDO DE 

espaços públicos, delegadas EXECUÇÃO 

sarjetas e sumidouros 

4.788,00 € 1.026,00 € 5.814,77 € 

2. A verba anual relativa à limpeza da rede viária e espaços públicos será transferida 

a pedido da Junta de Freguesia e mediante a verificação tisica da sua execução por 

parte dos serviços técnicos do Município. 

3. A restante verba anual será transferida em quatro prestações trimestrais, de igual 

valor, nos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro, podendo, por razões 

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

apresentar comprovativos da aplicação das verbas transferidas até dia 15 de 

Fevereiro do ano seguinte. 

Cláusula 8' 

Aprovação 

1. O presente Acordo foi aprovado na sessão da Assembleia de Freguesia do dia 25 de 

04 de 2014 e na sessM da Assembleia Municipal do dia 21 de junho de 2014. 
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2. A Adenda ao presente Acordo foi aprovada na sessão da Assembleia de Freguesia do 

dia de de 2015 e na sessão da Assembleia Municipal do dia _ de 

____ de 2015, retroagindo os seus efeitos a 1 de janeiro do ano em curso. 

Pela Câmara Municipal, 

Pela Junta de Freguesia, 

Ponte de Lima _ _ .de ___ de 2015 
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- - 0 - -- - - - - -

Presidente - Câmara Municipal de Ponte de Lima 

De: 
Data: 
Para: 
Assunto: 

<refoioslima@sapo.pt> 
25 de abri l de 201516:47 
' I Pres idente lt <presidente@crnapontedelima.pt> 
Limpeza das vias municipais 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Ponte de lima, 

~ Q-"~A~~' 

C~ 
A Junta de Freguesia de Refóios do Lima vem por este melo solicitar a V. Exa. o apoio dos técnicos municipais a nm dB efeluar a medição da extensão 
das vias municipais na Freguesia. 

Este pretensão deve~se ao facto dê a medição atual apenas contemplar 13 kms de extensão de vias municipais. não correspondendo, em nosso 
entender, à extensao real de vias municip8i~ neste Freguesia. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Junta de freguesIa 

J'I1 (:lI' WJ f) ~L1muc,r2J lb \./lI cn 
lf"()J MO 6 DA tJ ~"01.9, tb f,)P (J-.:'Y \.J~ (]f/J 

C!M!b ~31t(1Y\ - ~ . G~O,OOá 

rP0)UV pOO{'). 1.+ /11m") - 4 'Mo, 00 (f . 

27/04/2015 



"A- ~w\<.l-A~~c:oóLJ 
(\-c1a.-u- ~ ~JCl--\ , 
2 (J),,),., '-::-l-:u . ,O..t Ex mo Senhor 

,- ~ '(I :, \-Ó_c
;:. ~ Presidente da Câmara Municipal de 

~WÃJ\..< ( ,_;c.. Q.u..~ Ponte de Lima 

~ "'-> 4~ \k:.~)Q.o ~u.c-
.o ~ ('V\.O Jk... 2. 0):5: .-:------..... 

N/Ofício Pedro Lima 15/10/201 

ti. M ('-/ 
Assunto: Apoio Financeiro e Retificação da ede Viária 

Senhor Presidente, coniorme os Acordos de Execução assinados por esta 
Junta de Freguesiavenho e por Vossa Excelência, venho por este meio pedir o 
pagamento da v~!.l:>ll._~nual relativa á tim eza das vias e espaços públicos, 
sarjetas e sumI ouros da Freguesia de Bárrio e Cepões. Aproveito a 
oportunidade para requerer a Vossa Excelência a retificação do comprimento 
da rede viária da freguesia. -

Desde já agradeço a atenção demonstrada, com os melhores cumprimentos. 

O Presidente da Junta, 
Pedro Pereira Rodrigues Lima 

e;:!i. Ul.a-:Z;-d- • 

t:or-- f}M"'" ' . --r;;; .~ ,~ <\/)-'1 
L JLJtoA""cJ.fb-f.# 
rr> i(#1 ~ 
J , bJ'» vI Ao -r.-

.ry'-"" r- f~t.--", \ 
"'-:/1 fl'r 

~ >f}v t '" 

~~,:r-t.)}V 

iJ·t1;'''''' '() ~ ?-'. r 
f:;5 J}~V; ~ 1?;/~ (1i(l' 

, vf;:;!;'~ ~':'-"'''J': 3/II/D/1 
4990--585 8 I' ES · PONTE DE LIMA TELF.: 258 757424 Fax: 258 757 314 / 

Email: fbarriocepoes@outlook.com CONTRIBUINTE N.o510832938 ,/ 
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(\-,.-1 ti. -! ".,ct-Lo. ~ ~""~ , 
2 (JJ.j,,;:é, ~ .a-t Ex mo Senhor .-~ '\. {, \.o.~C,l:. ~ Presidente da Câmara Municipal de 

~~L<:, \. \-.:L Q.u.~ Ponte de Lima 

~ -D ~ ~~b-o ~."-
D ""- (YI-O ók... 'lO) S ...:.-----

N/Ofício Pedro Lima 15/10/201C ,-.1\ ~ 8 
41 9 

Assunto: Apoio Financeiro e Retificação da ede Viária 

Senhor Presidente, conforme os Acordos de Execução assinados por esta 
Junta de Freguesiavenho e por Vossa Excelência, venho por este meio pedir o 
paganlento da ~_~ anual relativa á limpeza das vias e espaços públicos, 
sarjetas e sum1â'ouros da Freguesia de Bárrio e Cepões. Aproveito a 
oportunidade para requerer a Vossa Excelência a retificação do comprimento 
da rede viária da freguesia. -

Desde já agradeço a atenção demonstrada, com os melhores cumprimentos. 

O Presidente da Junta, 
Pedro Pereira Rodrigues Lima 

~ i2P.a<7;:/~. 
A /hy.Mf'f 

. . dA <07<"" ~-"'" f''tA/"", ' 
L ~.Áf;:'" . ' jdC."''''-',:,... .. "" 
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.~~ d. k-ft';'" 3(///0/1 
4990-585 BÁRRIO E CEPÕES - PONTE DE LIMA TELF.: 258 757 424 Fax: 258 757314 ! 

Email: fbarriocepoes@outlook.com CONTRIBUINTE N. "510832938 J 
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GAP - Municipio de Ponte de Lima 

De: 
Enviado: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Freguesia Bãrrio e cepOes [fbarriocepoes@outlook.com] 
quarta-feira, 15 de Outubro de 2014 09:25 
gap@cm-pontedelima.pt 
Oficio para O Senhor Presidente 
Oficio Bárrlo e eepOes Apoio Financeiro.odl 

Junto envio oficio para o Senhor Presidente. 
Com os melhores cumprimentos, 
Pedro Lima 
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JUNTA DE FREGUESIA DE CORRELHÃ 
Gandara - Correlhà 
4990-300 PONTE DE LIMA 
Telef. / Fax 258741925 

EXMO SENHOR 

Presidente da Comara Munici 01 de onte de Lima 
Praça da República " 1 
4990-029 Ponte de Lima &~ J)v'2 Ak')Cq}..(AA<:. 

~a.L<- e.e ''''~.,{(\>\.-Ct l c \J..O~"'
~ou~ (V-<> (jo.&IL-') >O 

Sua referência : Sua Comunicação de: N/ Referência Data: 
36/2014 201~lQ/06 L A L 

J..t e()<.u~~< c-tIC ~ ... ~ -r'--
o ~I-C-~ 'f.. \ IM-O ;vvvo . 

~ -)~ 
Assunto: PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS _-?t:+U-f*( 

No seguimento da conversa que ocorreu na reunião preparativo dos 
Acordos de Execução (em Março de 20 14) , e sabendo-se que as vias 
municipais jó se encontram cadastradas hó muitos anos, vimos solicitar 
a VO ExO a reclassificação das mesmas para que se possa traduzir no 
valor da verba a ser transferida para a sua conservação em 2015. 

Q)p ~ 1,(J (((ItI - 2. SOO t 
r~()..J pr.('lf} !y) ~(l'Tl - 3.9 4 ~ <: 
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3/ lO} (711 1 J 

~~ 
\'1 .... 



· ~~ 
MUNicíPIO PoNTE El t!A 

- D E C L A R A ç Ã D -

Declaro que ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DAS ' 
COMPETÊNCIAS-ALTERAÇÃO AOS KM DE REDE VIÁRIA DAS JUNTAS DE FREGUESIA DA 
CORRELHÃ,BÁRRIO E CEPÕES E REFOIOS DO LIMA., tem cabimento no orçamento do 
ano corrente na seguinte rúbrica : 

orgânica - 0103 ORGÃOS DA AUTARQUIA 

capítulo - 04 TRANSFERtNCIAS CORRENTES 

Grupo - 05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Artigo - 01 CONTINENTE 

Número - 02 FREGUESIAS 

Alínea - 02 CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA 

com a dotação global de 400.001,00 e o saldo existente nesta data é de 
54.089,57 . 

Mais declaro que ficou cativa na respectiva conta corrente a 
verba no valor de 2.926,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS EUROS). 

- ./ 

Ponte de Lima, 25 de AGOSTO de 2015 

~coordenadora Técnica, 

~ú..U(Il.b 

TeJ 258 900 400 Fax 258 900 410 Pr"eçe de República · 4990-062 Ponte de: Wme gerel®cm-ponl::cdelimo.pl. . www.cm-pont:edeUrne.pt 



· I mlllll~~ I __________ _ ~ (OOHtI1OOIUI1li\ 
IDJIW(tlI1A 1111(1)) I~ ~ll h!i~ 

~1~1·~m~1m ml~l· IDII/tIIB ~II roJlllIJ1l I 

~lfI.\(.il~(tlI11 n~ II· IOO/IIT UlliIY. 001~1l(Wl. 
-------~ rm ~ ~1~1II . cm~ ~ IIUJIII I 100.001,00 1)).001,00 

m. tOOIIl10 OiIl~O (w1OO1~ II~IfII(il 11i\illlO 
~ll I,' moo 

nro !IH1AO ~[ 1I.Iil INlill~ lIlOO OIWl, OOI/,(ID INli~~ lllOO Ol~. I~l~~l l!f\'Ilk1l lIlOO Ol~. I.Ill/,(ID INllru moo 0111, IIS. 

MI[ iOO,OOl,OO 100.001,00 1OO,001 ,OO 1OO.001,00 

~111~UlI ~l lm·~1i Iii XlJI/III ~.I!I , 1! m.!ll,iI 100.001,00 ioo.ool,oo u ,oo 
IlIllmJ~ 11( Vl,HII UI 'i!JI/III 11,~I ,OO lli,OlI,iI 100.001,00 100.001,00 100.001,00 
~II/OOlOl II( MUII Q! 'i!JIIl/l U.Ill ,~ 1I1.!11,U 100.001,00 ioo.ool,OO U ,OO 
~lllmJ01 II( MB·~1l 111 YJI/III II.~ , I! ~l.m,H i~.ool,oo ioo.ool,oo 100.001,00 
MlllijJj01 11( 1I!1·~1l nI 'i!J1/111 Ii ,UI ,~ IUi,!1 100.001,00 ioo.ool,OO I00.00I,00 
1lI1!OOJ1l II( II~·~U 111 'i!JI/III I.IM,OO 1U.I«,~ 1)),001,00 100.001,00 ioo.ool,OO 
~IIJijJjOl PI) 1IUi roll 'i!J1/111 10,Mi,!1 1.1~,oo DI,m,oo 1('1.001,00 ioo.ool,OO 
~IINV~ PI) 1lli·~1i I~! 'i!J1/111 1Il,I«,W «,IM,ll m.m,il 100.001,00 ioo.ool,OO 
~IINVru PI) 1«1·~1l I~I 'tiJI/III IiI.Mi,!1 UI~,oo 111.In,11 100.001,00 100.001,00 
~MV~I PI) Ul!·~li 1001 '(j)I/III 111,1«,11 II.Ul,OO 111.111,11 100.001,00 100.001,00 
mllM1 III ~1~·WJl 1iI~ 1001/111 1Il.IIl,11 1.IW,oo 111.lll,11 100.001,00 100,001,00 
~IIIMI PI) 1iII·lm lill 'tiJ11l/l 11l.!iI,11 11.1a,1! IIUII,H 100.001,00 10l.001,oo 
1~lllmJij1 /lO IIM·WIl 1m 'tiJIMI lil.!ii,ll 1i.!II,11 lOO.m,11 IOO.OOl,OO 100.001,00 
MllloVOI ~o !m·ml 11M 'tiJI/III 1il,IIl,11 Ill,OO III.IU,II 100.001,00 100.001,00 
WllloV~ ~f 1Il '(j)I/III IIJ,MI,11 III.IU,II IW,~ ~1.I11,11 f~·llllml 100,001,00 
mllloV~ ~f lil ~11l/l m.UI,11 111.IU,11 m,111,11 IU~ ,~ 111.111,11 fM·~vmIl 
~IIIOOi1i II( ~~ml «n 'i!J11l/l 100,00 m,~,ll II!.IU,II ~1.1il,11 M1.11/,11 
~II~I/li Pl)li1·~11 «II ~11l/l IIl.~,~ 100,00 IIU~ , !I ~1.111 ,il Ml.m,ll 
~lImm PI) IUII ~II ~Il/l Iil.~,ll 1.10,00 1~,!ll,W ~1.111,iI nJ.111,iI 
MII~1/I1 oH1 ~Il/l 11I,1Ii,11 I~.!II,!I UU m,W1,1I f(·I!OO1IUI 111.111,11 
~111OOi1l mJl1 IUI YJIIl/l ·11.m ,~ 1&l,il~,~ ·II.~,~ llUII ,~ "lI/II~1 111.~I,1I nJ,m,11 
~11~1/i1 I1fml ~11l/l 1&l.gl,11 111.111,11 111.~I,~l U~, OO m,~l,1I f~·lOO1ijU 

~II~I/I! 111 I~I · ~II ~ ~I/III 1(l,~i,11 1.111,00 lII,m,11 llUI,il 11Hl1,iI 
~IINl/ti IIf 1Il1 ~11l/l 1W.~I,11 lII.m,11 1.111,00 11I.iM,ll f~ -IDIIOII/MII 1Il,~/,I/ 
~111~IM I1f11ll 'tiJ11l/l lW,ill,11 lII.n~,~ Jll.i~,11 1.1il,00 llW,I1 fmlolO/~1I 
~II/mm II( l~l·ml mi ~11l/l 100.(00,00 W,ill,11 lII.m,ll 11l,i~,11 lll.i~,~l 
~llmM 1111 llli·I~11 !ill 1OO11l/l ro.ill,11 1,100 ,00 110.1I~,11 111.i~,11 11I,i~,~1 
~MlM UI! IOOIIl/l oo.ill,11 m.II~,11 1.100,00 111,111,11 fK·WWII 11I,i~,~1 
~111~lm IIf ~II IOOIIl/l ro.ill,ll m.m,11 111,111,11 1.100,00 l1I.111,11 f~·~noll 
WMW fli 11«·WII 11m 1OO11l/l ro.ill,11 I.IW,OO li1.1~,11 l1I.1~,ll 111,m,11 
~MIM lIf «~ ~11l/l ro.~I , 11 ~1.I~,11 I./W,OO la.III,11 fHt!'11.1i~ 1II.l~,11 
mlll~lm /lO 1111·MII 1/00 '(j)11l/l ro.ill,11 I,IU,OO III.~I,II *1.111,11 111.m,l/ 
1lI1~lm lIf ~I~ ~11l/l ro.~~,g 111.~l,11 I.IU,OO *1.1~,11 fHOC/IJIU 111,1~,~1 
~IIIOW lIf «~ 'i!J11l/l ro.II~,~ ~1,~l,11 lil.1~,U 1.l~ , OO liI.III,~l fHOCIlWl 
~II/OI/M lIf ~~ 'i!J11l/l ro,g~,~ 111.~l,11 lil.1M,iI I.IU,OO U,i1 fHOCllU1I 
~II/tIill PI) «II·~II um ~11l/l W.II!,II UM IIUlI,~ lil.1M,iI lól.1~,~l 
MIIJlIIOI PI! «I~·~II Jllil ~11l/l oo.iII,~ I.Ill,OO Ill,I~,11 ~I.1M,iI U,~I 
~11~1 111 «II ·~II IM~ ~11l/l W,iII,ll I.I~,OO I~.I!I,II *l.lM,iI lól.1U 
~II/tI~1 lIf 1111 ~11l/l ~,iIl,11 1~.m,11 l./U,OO 111.1~,11 fM·1lOCI!WI U,ll 
~111~~1 lIf 1/11 ~11l/l oo.ill,11 I~,III,II I.~O,OO 111,m,~1 fHIOC!1.IiJjJtl1 U,~l 
ml/~JijI lIf 1/11 ~11l/l oo.ill,ll I~.!I!,II I.ni,OO Wil,ll fUDM.WI/!l1l ~l,IU,11 
lijJl/~M /lO 11~·/m 1I%i 'i!JIIl/l ro,ill,11 l.iíl,OO lijl~,11 lU1,11 m,/Ii,11 
WIII~m ~f III! ~I/AII W.ill,11 IIW,II /,~,oo m.OOI,11 fI(·II/(/IOII J~l.IU,I/ 
~III~M ~~ II~·WII IlIIn '(j)IM 00,111,11 1.1~,OO Ili.m,111 m.OOI,11 m,IIi,11 

11I.I.\1KI1~ llUli,l1 ~.ill,11 111,101,11 "I ~u~,~ m,~l,11 11 , III,~ ~1.IU,il 1%,m,111 
- - I 



(OOIW (001 IIIIOCIJ IIIJ ~II ~!il, 
(001 ((l.«I1[ ~ ~11[lI 

Ilil·~~li~1 M11~l/Il· ~llJl!/Il Mil M1IJl!lll I 

m.mn tIl!m [1II1OO1~ IIqJI~ ,m~1Q 

MIl i.' i.l!ro 00 
II~ II.I'~ lJI(. "'~ mlllru \llOO DJIK!. llal~~1 mliw ~IOOOI~. 11111((11 IIXI1I.i:U 11.100 OI~. lII1~lll IIXI1I.1:U \I!OO Ollf. rei. 

lPJ.\1!lff ~.m,11 111.l~I,lI I%.!~,II U,~ III.WI,!I II.m,~ *I.I~,!I 

~ll/~! ~IIIU "M!I/III oo.m,~ I%.!~,II U~,OO III.HI,U IK .iOO1IlJI ~.IU,!I 
~ll/~/lI II) ml·~ll IIIn YlI/IJl ~.m,11 I.(I~,OO m.!ll,11 Ill.m,!1 ID.lU,!1 
~ll/~m ~I ~ll YlIMI ro.m,~ m.!l!,11 I.~,oo IIUI,U 1~' I~Milii m.lu,ll 
ml/~/II ~111II YlI/IJl W.III,II m.!!! ,11 MUII,II 1.111,00 111.11!,11 1~· IltMI\U 

~ll/~/lI ~f III! NJI/~l ro.II!,11 m.!!!,11 U!.~I,U l.~~,OO 111.!'i!,11 I~ '11I!VIl~III~lI 
~ll/~/lI (II 1m YlI/III ro.m,11 m.!l!,11 HUII,!I l.l~,OO IUI,II IHí!VIAlIl/lll! 
~1I/(lm (II 110 'HJ1/111 ro.~! ,11 111.111,11 Ml.m,U I.RI,oo 111.rol,!l l l~·I!/~ll 
~lI/tlm (111m KIJJ/III ro.m,11 m.IU,11 Ml.1!l,U I.lW,OO 111.Ml,111HfllllJll 
~ll/tl/ll (II ~ll NJI/III ro.~!,~ 10.111,11 MU~I,!l UIl,OO MI.l!l,!l 1~·r~1iilii 
~ll/Ol/~I PI( IIII·roll mM lIIil/lll i.íII,oo ~.I)J,II 111.111,11 MUI,!l MI.~l,ll 
~ll/Ol/~l 1I)1~I· roll li~1 NJI/III ~.IOO,II UM,OO III.IU,II 1I1.lil,!1 MUIl,ll 
roll/~I/~I (li illl lIIil/1/1 W.IlJ,11 1II.m,11 I.Ml,OO HI.lII,!l 1~'I~oM 1!!.!!l,ll 
ml/ol/N 1Il11ll·roll m~ 11111/111 ~.IlJ,11 1.111,00 IM.~l,11 Mi.IIO,ll M!.~l,11 
~MI/N (II M~ 1OOI/IJl ~.IlJ,11 lM.~l,~ I.m,oo Ml.III,!l IHM Ul.~l,11 

~11~1/Vl11ll IIII·ml 11m YlI/III M.Ill,ll Un,oo 111.111,11 Ml.III,!l MU1,II 
M11/W/Vl1ll ~11·M11 lM~ YlI/III M.IlJ,11 I.\~,OO m.lll,ll Ml.nI,ll UI.l!l,1! 
mlfo1!OO(ff MI! ml/1/1 ~.i~,ll 1lI.l!!,11 U1I,OO 1~.I~,llfM· llnl m.m,11 
MMI/OO (II li» YJI/I/1 M.~~,II 111.lll,11 I.I~,OO 1~.O~,11 fM·rol~lijl 111.m,ll 
W11/ijl/ll fiO ~11·W11 11001 'fJJ1/~1 M.t'lI,11 I.~,OO m.m,11 I~.~~,II lil.m,1! 
W11/OI/11 II) ~li·~ll 11001 iOOl/I/1 ~.t'lI,ll 1.«1,00 l1i.llij,11 I~.OU IIUiI,I! 
M11~JnI II) ~ll · roll lroll iOOl/I/1 ~.t'lI,11 I.I~,OO 1lI.1~,11 I~.~~,II H!.liI,1! 
~1I/Wnl II) ~11·NlI um iOOl/I/1 Klll,ll 1.111,00 111.111,11 1~.~~ , 1I MI.m,1! 
Nll/Olm (II U~ iOOl/1/1 ~.Ill,11 I1I.m,11 1.~,OO m.l~,ll IUIMII~ HI.l\l,1! 
Nll/Olm (fi (lI1 iOOl/1/1 ~.Ill,11 111.111,11 1.1«,00 lll.l%,!l IHOCIIIIJI M,ll 
Nllfolnl ~I flII iOOl/I/1 KllJ,ll nO.m,11 w,oo lIl.m,u I~·IIIMII~ MI.l!l,1! 
~lI/ijlm [II tIlI iOOl/1/1 ~.fr~,11 I1WI,II l.lW,OO 1l!.IIMIIUtM)Ij M!.~I,ll 
~lI/ijl/ll ~I ~~ 11111/1/1 Il.frlI,ll I1WI,II l1!.m,ll 1.111,00 M\,ijlo,ll I~·IIIMIIU 
~lI/ijl/ll ~I ~I! NJI/I/1 ~ .IlJ,11 I1Wl,ll 11!.1l~,!1 I.m,oo Hl.MI,Il I~·lim 
~llfol/ll (II 1100 iOOlMI ~.fr»,11 no.nl,ll ll!.Il~,!l I.IU m.m,!l I~·~l~ro! 
~ll~I/lI II) IlH11 11~ 'HJ1/1/1 ~ .t'lI,11 I.(.IJ,OO ~1.\!I,ll 1l!.l1fr,ll m.lll,ll 
~ll~I/lI f1tIIUI um '!!)I/I/1 ~.Ill,11 1.100,00 ~I.I~,~ 1l1.11I,!1 m.m,1! 
~llfol/l1 (II ~ 'HJ1/1/1 ~.t'lI,11 /IJl.I~,11 1.111,00 ll\.IM IHIMII~ lUl,ll 
N1IM/lI (II ~il iOOl/I/1 ~.t'lI,11 ~I.I~,II 1100,00 llm,I1IHIMI.m m.m,1! 
ml~I/lI (I'f UII lIIil/1/1 ~.t'lI,ll IDI . I~,II 11l.m,Il I.«!,oo 111.111,11 IUtflIAA~ 
roll/01/l1 (II ~II lIIilMl ~.I)J,II lijl.III,11 lll.lro,ll 1.I!C,oo m.!!!,11 IHtflIlAA 
lili/11m ~I illl 11111/1/1 ~.t'lI,ll ~I.I~,II 1l1.1~,ll I.Ml,OO BUl,Il IUoM 
~l\/01m ~I flII 11111/1/1 M.IlJ,ll /IJl.I~,11 llm,ll I.MI,oo Ill.~,ll 1M ·IIM 
101I/01m [II !!I! iOOl/I/1 M.IlJ,~ NI.I~,~ llU~,ll 1.1~,OO 1l1.l1i,ll I~ .iOO1IlJI 
N11~lm (II MW '!!)I/I/1 M.Ill,~ /IJl.l~,11 llUM I.~,oo 11i.1~,ll I~ ·IIM 
M11~lm ~I ~l iOOl/I/1 M.IlJ,11 NI.I~,II llUM 1.100,00 1ll.lU IHOCI])IJI 
~ll/Olm 111 iU!·N11 1II!1 iOOl/I/1 M.I~,II Mij,OO /III.I~,II IlUM 1l1.l~,11 
NllfolRl (II illl 1001/1/1 M.IlJ,ll U,II lU 1lI.1~,11IHtflIllJj llum,ll 
roll/OI/lO fiO illH~11 Ul1I lIIil/1/1 M.t'lI,11 I.m,oo NUM,II llU~,ll IlU~,ll 
roll/II/lO ~I n~ 11111/1/1 ~.t'lI,11 m.IM,ll l.m,OO llWo,111~·IIIMII~ llU~,!l 
ml/01A! (II ~II 11111/1/1 Klll,ll m.IH,ll m.m,!l ~,OO 1lI.1~ ,11IH!IVIJlll 
M1I/(lfol (II 1111 iOOl/1/1 ~.Ill,ll NUM,ll l.m,OO 1í.!II,11IH1IM 111.!~,ll 
Mll/~M(fI 1100 Yl1/1/1 ~.t9),ll m.lM,11 ri.!II,ll I.m,OO I1I.m,ll IHtflIliU 
MlIilIm (fi 1111 ml/ll1 ~.IlJ,11 m. I~,11 n.!!!,ll I.Ml,OO IU!,!l I~·I~!M 
W11/mn11Pl( il!i·~ll 11%1 1001/111 l.!li,oo Il.1M,ll ~l.lH , 11 n.I)!,ll IUI,II 

lm~ 11!.III,1I Il.lM,11 lUi,H l~l.l~,11 II.OII,~ roI.!I!,ll Il.m,111 101.111,11 
'---



MI/Ií./IiJ/K( 1M ~mOl l~ ~rl '~I~ 
(001 ((IlOOI 00 I\!i ~ 1-

11\ I.1.lJI ~IM MII~I/II · ~lI~/II mi ~II~I I 

--
~II~~!lalJU ~~m '[(IIOOU l/I 1/' wl!lIur/m. OOl~~u!ooij 

MllOI\Il: rlmfuil(i~ ~Ii! Ilinilllili6 t 100,((1),00 100,1)),00 
fIOCI),\\: ~11Ji1i1 ~ ~tl'(i~/kn UK~á~~'tB ~ fl~:lSii 
fiIIIKlO: [00l!M\Í0 U ui! riinl 
KOO 

,-

Uf,_~ 0lW!U (lI!!OO~ li. ,w~ 

~1I 1.1, ~íI!IU / 
1I~ w IA~, ffflOOU miliw \IlOO ~IIfIJ, Ill1m miliru \IlOO OJ~. 1lIJl~ INlOOI \IlOO ~I~, 11ll~!!I miliru \IlOO ~I~, (SI, 

IlIll1lff , .. 100,((1),00 100,((1),00 100.((1),00 100.((1),00 
r-r-
ln ~( 1111·ml III ~WI ~~~I~rol «.lIUl III.!!~,II 100.((1),00 100.((1),00 100,001,00 
ln IR( IOCUlI III ~WI ~W~I~I~I II,MI,OO IUI,II 100,100,00 100,((1),00 100.001,00 
m /l(UHlI II! ~WI MO~m~1 II,m,ro 11/,111,/1 100.((1),00 100,((1),00 100,001,00 
m /l( ~1I·~1I ln 1111 ~I~I~I II,~,II u,~ 100,((1),00 100,((1),00 100,001,00 
ln /l( 1111·MIl III mil ~I~rol KMI,II IUI,II 100.((1),00 100,((1),00 100,001,00 
m Pi( li\6-MU UI m~1 ~W~I 1.I~,00 II1.MI,ll 100,(00,00 100.((1),00 I00.00I,00 
m Pi! n~·mll 1~1 m~1 ~~W~I 111,MI,ll 1.lm,OO 1ll,!M,OO 100,((1),00 100,001,00 
ln fiIIlJHl1 I~I m~1 ~~~W~I III.MI,II «.l~,1I 111,1lI,11 100,(00,00 100,001,00 
l/I fiII MII·1m1 1~1 ~m ~~~I~m III,MI,II U~,OO J\I.I~,!1 IW,IOO,OO IOO,((IJ,OO 
ln IliIIUII 1001 m~1 ~~~I~rol Ill.MI,11 II,m,OO m,m,ll «MII,OO 100,((1),00 
m Ili IlW-MU 1I~ ~I~I M~~I~m IMI,II 1,IM,oo 1lI.1~,V 100.((1),00 100,((1),00 
ln Ili ~·MlI 1111 mIl ~I~I~~I IlJ,MI,ll l1.iI.l,11 111.111,~ «1.I11,00 100,(1)>,00 
m Ili nM·~lI 1I~ 1III ~~~I~I m.MI,V II.Ml,ll 11),111,11 0).(0),00 100,(00,00 
m fIII WHJlI 11M mil ~~I~~I 111,MI,!1 &:1,00 111.1l1,ll «1,(00,00 I~,OOI,~ 
ln (!f li! Iltl ~~1~~1 IIJ.MI,11 Ill.Ill,ll ~,I~,~ ~1.I11,11 f~·~~lI 100,(1)>,00 
ln ~I 111 ~JijJ ~~l~rol 1!1.~I,ll 111.11/,1/ ~1.I11,11 IW,~ 111.111,1/ f~·m/~II 
!ln n( 1%·lmI W! ~Wl ~~lm~I~1 100,00 II1.MI,l1 111.111,/1 MI.IIl,II 111.111,1/ 
!ln PI) III·MII «II ~JijJ ~rom~1 IIJ.MI,1l 100,00 111.111,11 ~I.1I1,11 1!1.111,11 
M li) 111·~11 1I11 ~Wl ~I~rol II1.MI,!1 I,IU 1~,lll ,11 ~I.1I1,11 m,II1,11 
M flUi ~WI ~I~~I IIJ.MI,11 WU,II I,I~,OO m,W1,U fHID1.1lR ~1.11l,11 
nn mUi IUI Ilil ~~I~~I ·u,m,ro i!Il.~I,~ ·II.I~,~ 111.MI,ll MII/M~/ 111.W1,1I lILiII,11 
Bn UI mtl ~W~I i!Il,~I,~ Ill.Ml,l1 m,WI,1I 1,1~,oo m,~I,11 fHOCIIlU! 
IIn fIIIl~I·~11 ~ m~1 ~~I~~I IIl.!lI,ll I.MI,OO m,I(!,g m.W1,11 I~,~I,II 
l/I (!fIm m~1 ~~~W~I 100,111,1/ III.I(!,II I.~!,OO 111,1\1,11 IHJ(JOI~/Iij III,~I,II 
l~n (!fIm m~1 M~~W~I 1~.III,ll lII.mI,11 111,111,/1 LM!,OO 111,111,11 fHI(J01~JWII 
lln ~( IWl·M11 I~I m~1 M~~I~~I m,(I»,OO ro,!1l,ll 111,100,11 111.1\1,11 111,111,1/ 
Iln fIIIllI!·lJIl I~I ~I~I ~~I~~I ro,m,ll 1.100,00 IIUOO,II 111,111,11 111.1\1,11 
l!n (fi ~II IIII ~~I~I OO.i1l,ll m.lOO,ll 1.100,00 11i.l11,1I fK-lIjWl1 ln,m,11 
nn (!f ~~ ~II ~illml ro,m,ll IU,II 1lI,1\I,11 1.100,00 m.I\I,11 fU/lij11 
un li) VlI·~ll UIII ~I!I III~I~I W,I1I,U I,I~,OO ~1,m,ll 111.111,1/ 111,1\1,11 
U/I ~f «~ !WI ~~W~1 OO.i1l,ll ~1,m,11 1.110,00 Jfl,III,11 fHID1!!Il l1I,m,11 
II/I ,~ 11!1·~11 11111 ~1~1 ~\OO~IDI ro.I1I,ll \.1M 111.~I,ll I~,III,II 111,m,11 
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MUNICiplO DE PONTE DE LIMA 
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Assunto: PROPOSTA - ADENDA AO ACORDOS DE 
EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DAS COMPET~NCIAS 
- ALTERAÇÃO AOS KM DE REDE VIÁRIA JUNTA DE 
FREGUESIA DA CORRELHÃ, BÁRRIO E CEPàES E 
REFOIOS DO LIMA. 

c...... _ ü ____ ' _ 

De: Alexandra Esteves Para: Sr. Presidente da De: /'" _ 
Câmara Munici ai '--

O~ . o~ I, · 

Para:c:I-, 
..-

A Lei n.9 75/2013, de 12 de Setembro, velo introduzir um novo regime normativo de 

enquadramento da delegação de competências, através de acordos de execução, 

possibilitando que os órgãos dos municípios deleguem nos órgãos das freguesias as 

competências elencadas no seu artigo 132.Q • Este regime jurídico prevê a concretização da 

delegação de competências através da celebração de acordos entre órgãos de municípios e 

órgãos das freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das 

populações das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de 

proximidade e do apoio direto às comunidades locais. Estes acordos de execução visam regular 

relações jurídicas de coordenação e colaboração entre pessoas coletivas públicas, que 

permitam conferir à Administração Pública uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação 

em face de novos desafios e de novas exigências. 

Tendo por princípio que os acordos de execução não podem determinar o aumento da 

despesa pública global; devem promover o aumento da eficiência da gestão e dos ganhos de 

eficácia dos recursos por parte das autarquias locais; devem garantir a continuidade do serviço 

público prestado; e devem concretizar uma boa articulação entre os diversos níveis da 

administração pública - nQ 3 do artigo 115Q da Lei nQ 75/2013. 

Tendo ainda em conta que: 

- Foi solicitado ao Municfplo pelas Juntas de Freguesia da Correi hã, Bárrio e Ce pões e Refolos 

do Lima a revisão/atualização dos km de rede viária municipal que compete às Freguesias 

limpar e manter, conforme previsto no Acordo de Execução de Delegação de Competências 

celebrado com o Municfpio; 

- Que em resultado desses pedidos os Serviços Técnicos do Município verificaram existir uma 

diferença do número de Km que levou à retificação desse valor nos termos que a seguir se 

descrevem: 

')J 



Freguesia Km - Valor anual do Acordo de EXééuçao Km - Revls~o Valor anual proposto para 

Acordo 1280,OO€/Km) Manute:nç1lo - Adenda ao 

d. Atordo d. Exetução 

Execuç~o 1280,OO(/Km) 

Correlhã 10 2.800,00 ( 14,1 3.948,00 ( -? 

Bárrio e Cepões 14,75 4.130,00 ( 17,1 4.788,00 { 

Refoios 13 3.640,00 { 17 4.760,00€ 

TOTAL 10.570,00 € 13.496,00 ( 

- Que foi obtida concordância de ambas as partes relativamente ;li Adenda ao Acordo de 

Execução celebrado para o período que equivale ao mandato da atual Assembleia Municipal; 

Deverá o Senhor Presidente propor para aprovação pela Câmara Municipal, nos termos da lei 

nQ 75/2013 de 12 de setembro, a Adenda ao Acordo de Execução de Delegação de 

Competências, conforme minutas em anexo, para que a mesma possa ser submetida 'à 

Assembleia Municipal para efeitos de autorização em conformidade com o preceituado na 

alinea k) do n. Q 1 do artigo 2S.º da mesma lei. 

Estas Adendas implicam um alteração ao montante de compromisso em causa implicando um 

acréscimo do valor cabimentado no contexto dos Acordos de Execução de mais 2.926,00 € 

anuais, considerando-se para o efeito que esta alteração produz efeitos a 1 de janeiro do ano 

·em curso, será necessário desde já que os Serviços de Contabilidade observem essa 

necessidade e reforcem esse compromisso no valor indicado antes do assunto ser submetido à 

Reunião de Câmara. 
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A Técnica Superior 

31/07/2015 

Alexandra Esteves 
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