
 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 50 
 

Aos vinte e dois dias do mês de Junho  do ano de dois mil e vinte e um,  reuniram-se, 

na sede da Junta de Freguesia de Calhetas, os membros que a constituem com a 

seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------ 

 

A. Período antes da ordem do dia 

                 -Registo de Presenças 

   B. Ordem de Trabalhos 

                - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  

                  ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE E A JUNTA DE FREGUESIA  

                 DE CALHETAS  

        

A. Período antes da ordem do dia 

Aberta a sessão, verificou-se a presença de todos os membros: Presidente da Junta, 
Nélia Duarte, Secretária, Verónica Félix, e Tesoureiro, António Serra. ------------------------- 

 
B. Ordem de Trabalhos 

 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS                   

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE E A JUNTA DE FREGUESIA                  

DE CALHETAS 

Minutas aprovadas por unanimidade. ------------------------------------------------------------------  

Nota Justificativa 

A descentralização administrativa, que visa a aproximação das decisões aos cidadãos, a 
promoção da coesão territorial, a melhoria da qualidade de serviços prestados às 
populações e a racionalização dos recursos disponíveis, concretiza-se através da celebração 
de acordos de delegação de competências entre os municípios e as juntas de freguesia. 

Deste modo e considerando que: 

a) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro de 2013, estabelece um novo regime jurídico das 
autarquias locais e da transferência de competências; 

b) Nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma Lei, a Câmara Municipal 
submete à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização (conforme o disposto na 
alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º, ainda da citada Lei), a celebração de contratos 



 

 

interadministrativos de delegação de competências nas Juntas de Freguesia, onde figurem 
expressamente as competências delegadas e os recursos humanos, patrimoniais e 
financeiros necessários e suficientes ao seu exercício; 

c) Nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma Lei, a Câmara Municipal 
compete deliberar sobre a forma de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, 
nomeadamente com vista à execução de obras de interesse para o Município. 

d) Os órgãos dos municípios podem delegar competências nos órgãos das freguesias, 
conforme o disposto no n.º 2 do artigo 117.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e essa 
delegação depende de aprovação dos órgãos representativos da freguesia, a qual se 
consubstancia com 

observância do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 
9.º da referida Lei; 

e) Conforme o determinado no artigo 120.º da supracitada Lei, os municípios concretizam a 
delegação de competências nas freguesias através da celebração de contratos 
interadministrativos que abrangem todos os domínios dos interesses próprios das 
populações, com especial atenção aos serviços e atividades de proximidade e do apoio 
direto às comunidades locais; 

f) Os documentos previsionais económicos e orçamentais para o ano de 2021, aprovados 
em Assembleia Municipal de vinte e seis de novembro de 2020 incluem meios financeiros 
para a execução de obras na área da desporto, recreio e lazer (objectivo 2 programa 252); 

g) A proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências da Câmara 
Municipal foi aprovada em reunião de ___de __de 2021 e autorizada pela Assembleia 
Municipal na sessão de __de__ de 2021; 

h) A proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, apresentada 
pela Junta de Freguesia de ______ em reunião realizada em ___de ___de 2021, foi aceite e 
ratificada pela Assembleia de Freguesia em sessão de ___de ___de 2021. 

É celebrado e aceite sem reservas o presente contrato interadministrativo de delegação de 
competências entre: 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE , representada pelo seu Presidente, 
Alexandre Branco Gaudêncio, 

E 

A JUNTA DE FREGUESIA DAS CALHETAS, representada pela sua Presidente, Nélia de 
Fátima Moniz Pinheiro Duarte, 

É estabelecido o presente contrato que se rege pelas disposições a seguir exaradas: 

 



 

 

Cláusula Primeira 

(Enquadramento Legal) 

A celebração e execução do presente contrato, rege-se pelo disposto na Lei n.º 75/2013 de 
12 de setembro e, subsidariamente, pelo Código dos Contratos Públicos e Código do 
Procedimento Administrativo 

Cláusula Segunda 

(Objeto) 

1. É delegada na Junta de Freguesia a prática de todos os atos necessários ao exercício das 
competências descritas na cláusula quinta do presente contrato. 

2. À Junta de Freguesia passa a caber a responsabilidade e a prossecução da execução das 
obras delegadas. 

Cláusula Terceira 

(Poder de Avocação) 

O disposto em qualquer das cláusulas do presente contrato, não prejudica o exercício do 
poder de avocação da competência delegada, nos termos do disposto no número 2, do 
artigo 49.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro. (Código do Procedimento 
Administrativo). 

Cláusula Quarta 

(Deveres da Junta de Freguesia) 

1. Executar, dentro do limite financeiro e nos prazos definidos, o apoio definido na cláusula 
oitava para a execução da obra objeto do presente contrato interadministrativo. 

2. Cumprir integralmente as competências objeto de delegação no presente contrato. 

3. Respeitar toda a legislação em vigor, bem como os regulamentos municipais quando 
aplicáveis. 

4. O cumprimento integral das disposições previstas nas cláusulas nona e décima primeira 
do presente contrato. 

Cláusula Quinta 

(Competências Delegadas) 

1. A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia concretizam a delegação de competências 
em todos os domínios dos interesses próprios das populações. 



 

 

2. A natureza e o tipo de competências delegadas obedecem a princípios de intangibilidade 
das atribuições municipais, de prossecução do interesse público, de continuidade da 
prestação do serviço público e de necessidade e suficiência de recursos. 

3. São delegadas na Junta de Freguesia a seguinte competência material e funcional: 

- Reparação das redes do campo de jogos das Calhetas. 

Cláusula Sexta 

(Recursos Humanos) 

A Câmara Municipal não colocará na Junta de Freguesia, ao abrigo do presente contrato 
qualquer recurso humano, necessários ao exercício da competência delegada. 

Cláusula Sétima 

(Recursos Patrimoniais) 

1. São transferidos, com vista ao exercício da competência delegada, pela Câmara 
Municipal para a Junta de Freguesia o uso do seu património. 

2. A transferência do uso dos referidos bens manter-se-á apenas enquanto vigorar este 
contrato e a respetiva delegação de competências. 

Cláusula Oitava 

(Recursos Financeiros) 

1. A Câmara Municipal transfere para a Junta de Freguesia para financiamento das 
competências delegadas até ao montante de 5.000,00€ (cinco mil e euros). 

2. A transferência da verba referida no número anterior será processada até ao final de 
2021, da seguinte forma: 

· 50% Logo após a assinatura do presente contrato; 

· Restantes 50% contra a apresentação de facturas comprovativo das despesas realizadas. 

Cláusula Nona 

(Despesas Elegíveis) 

1. Considera-se despesa elegível, a despesa efetivamente paga, perfeitamente identificada e 
claramente associada à concretização de uma operação, cuja natureza e data de realização 
respeitem o estipulado no presente contrato. 

2. Para efeitos de justificação da aplicação das verbas transferidas, serão consideradas 
elegíveis as despesas decorrentes da realização das competências delegadas descritas na 
cláusula quinta. 



 

 

Cláusula Décima 

(Assistência Técnica) 

Para cumprimento das competências, a Junta de Freguesia poderá solicitar à Câmara 
Municipal a prestação de assistência técnica sempre que não disponha para efeito dos 
recursos necessários. 

Cláusula Décima Primeira 

(Relatórios de Execução) 

1. A Junta de Freguesia compromete-se a enviar após a execução do objeto do presente 
contrato, á Câmara Municipal, um relatório completo de execução das correspondentes 
atividades desenvolvidas. 

2. O relatório a apresentar deverá conter as seguintes informações: 

a) Descrição e identificação do investimento realizado. 

b) Quantificação dos valores aplicados no investimento do presente contrato, com a 
apresentação de autos de medição e conta final ( se aplicável) 

c) Descrição das rubricas contabilísticas onde foram registadas as despesas. 

3. Caso os elementos solicitados no relatório impeçam uma leitura clara dos objetivos 
pretendidos com o presente contrato, a Câmara Municipal de Ribeira Grande, reserva-se o 
direito de solicitar informação complementar a fim de colmatar as dúvidas suscitadas. 

4. A Câmara Municipal de Ribeira Grande, reserva-se o direito de sempre e quando achar 
conveniente solicitar a apresentação dos documentos comprovativos de despesa realizada 
no âmbito do presente contrato. 

Cláusula Décima Segunda 

(Vigência do Contrato) 

1. O presente acordo terá um período de vigência até 31 de dezembro de 2021. 

2. A mudança dos titulares dos órgãos contraentes públicos não determina a caducidade de 
contrato. 

3. Os contraentes podem revogar o contrato por mútuo acordo. 

4. Quando a resolução for da iniciativa da Junta de Freguesia esta obriga-se a garantir as 
obrigações assumidas respeitantes ao período correspondente às verbas transferidas pela 
Câmara Municipal. 

Cláusula Décima Terceira 

(Resolução por Incumprimento) 



 

 

1. Os contraentes públicos podem unilateralmente resolver o contrato por incumprimento 
da contraparte. 

2. São motivos de resolução do contrato o não cumprimento do disposto nas cláusulas 
quarta, oitava e décima primeira do presente contrato. 

3. O contrato pode ainda ser resolvido por razões de relevante interesse público 
devidamente fundamentadas. 

4. Por motivo imputável á junta de freguesia, se não for executado parcialmente ou 
totalmente o objeto do presente contrato, a Camara Municipal de Ribeira Grande reserva-se 
o direito de exigir a devolução integral da transferência mencionada no nº 1 da cláusula 
oitava. 

Cláusula Décima Quarta 

(Duvidas e Omissões) 

1. As dúvidas resultantes da interpretação ou execução do presente contrato bem como as 
omissões que se torne necessário suprir, serão resolvidos por entendimento entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia. 

2. Em caso de desacordo quanto à interpretação a dar ou à forma de colmatar a omissão, 
competirá à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, fixar a 
interpretação ou aprovar cláusula que suprima a lacuna. 

3. Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução 
deste contrato de delegação de competências será competente o Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Ponta Delgada, com expressa renúncia a qualquer outro. 

Cláusula Décima Quinta 

(Consulta do Contrato) 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 130º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, o 
contrato estará disponível para consulta na página do município. 

Ribeira Grande, ____de _____de 2021. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE 

________________________________ 

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DAS CALHETAS 

__________________ 

 

 



 

 

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

ESTUDO PARA DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 
PREVISTOS NO N.º 3 DO ARTIGO 115.º DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO 

Conforme o disposto no n.º 3 do artigo 115.º e no n.º 2 do artigo 122.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro, os contraentes públicos, no caso o Município de Ribeira Grande e as 
Freguesias que o integram, devem promover os estudos necessários de modo a que a 
concretização da transferência de competências assegure a demonstração dos seguintes 
requisitos: 

a) O não aumento da despesa pública global; 

b) O aumento da eficiência da gestão dos recursos pelas autarquias locais; 

c) Os ganhos de eficácia do exercício das competências pelos órgãos das autarquias locais; 

d) A aproximação das decisões aos cidadãos, a promoção da coesão territorial, a melhoria 
da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos 
disponíveis; 

e) A articulação entre os diversos níveis da administração pública. 

Acresce, que de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 135, da supracitada Lei, a 
concretização da delegação de competências deve ser efectuada no respeito pelos princípios 
da igualdade e da não discriminação. 

Decorrendo ainda, do seu articulado a necessidade dos contratos serem aprovados pelos 
órgãos deliberativos do Município e da Freguesia, sobre proposta dos respectivos órgãos 
executivos, o que pressupõe obviamente a necessidade de todo o processo ser objecto de 
negociações entre o delegante e os delegados. 

Neste contexto, foi levado a cabo um longo e complexo processo negocial, com vista a 
acordar quais, as competências objeto de delegação da Junta de 

Freguesia, de modo que a garantir o cumprimento de todos os pressupostos e princípios, 
referidos nos parágrafos anteriores. 

O elenco, das competências delegada na Junta de Freguesia, são as que constam do 
respetivo contrato interadministrativo, anexo a este estudo. 

Quanto à determinação dos recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e 
suficientes ao exercício das competências delegadas, foi entendido, por todas as partes, que 
de modo a garantir o cumprimento dos requisitos referidos no n.º 3 do artigo 115.º da Lei 
75.º/2013, de 12 de Setembro, o Município apenas se deveria efectuar a transferência de 
recursos financeiros. 

Na sequência deste acordo, procederam em seguida as partes, à determinação das verbas a 
transferir, tendo esta sido obtida de acordo com a seguinte metodologia: 



 

 

a. Considerou - se em primeiro lugar as competências delegadas; 

b. Em seguida a prioridade na execução dos referidos projetos face às necessidades já 
identificadas com a junta de freguesia, definindo como prioritárias as referidas obras; 

c. Depois, e tendo em consideração os dados existentes no Município, relativos à avaliação 
dos custos, das obras delegadas, nomeadamente no que concerne ao projeto objeto de 
analise, em função da localização, área e tipo de construção, cujos valores foram obtidos 
medindo e orçamentando os respetivos ante projetos e relatório de avaliação, definiu-se 
assim, que a totalidade das verbas a transferir seriam distribuídas da seguinte forma: 

- Realização de obras no recreio escolar: 

 

Local Estimativa 
Campo de Jogos das Calhetas      5. 000,00 €  

  
TOTAL      5. 000,00 €  

 

Da aplicação da referida metodologia, resultou que a verba a transferir e a respetiva 
distribuição, para a freguesia, conforme consta do quadro que se segue: 

 

QUADRO I 

DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS 

 

  

 
Ribeira Grande, 26 de maio de 2021. 

 
________________________ 

Martinho Medeiros Botelho 

JUNTA DE 
FREGUESIA

VERBA A 
TRANSFERIR  

(em euros) 
Calhetas 
 

5.000,00

  
  
 
 

 

  



 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a sessão. Após elaboração desta 

ata, procedeu-se à sua leitura, que depois de aprovada, foi assinada nos termos da 

lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


