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Joana Raquel Nunes Fernandes -b)
João Marcos Oliveira Novais -b)
José Miguel Ferreira Almeida da Silva -b)
Leonor Gonçalves Ruivo Fontelo -b)
Maria Clara Salgado Miranda e Vasconcelos Antas Botelho -b)
Maria Idalina Rodrigues Maciel -a)
Maria Idalina Vieira da Silva -b)
Maria José Monteiro Pereira -b)
Maria Manuela Macedo Freitas de Sousa -b)
Mariana Cordeiro Vieira -b)
Marta Susana Macedo de Abreu -b)
Miguel Esteves Martins -b)
Natacha Vaz Oliveira -b)
Nuno Manuel Fernandes Magalhães -b)
Palmira Manuela Faria Miranda da Silva Perestrelo -b)
Patrícia Isabel França Soeiro -b)
Rafaela Sofia Figueiredo da Silva -b)
Raquel Manuela Ausina Rio Novo -b)
Ricardo Manuel Ratana Tavares -b)
Richard Amorim de Oliveira -b)
Rita Jacinto da Silva -b)
Rui Manuel Peixoto Domingues -b)
Sandra Carla Pereira Arouca -b)
Sandrina Pinheiro Silva -b)
Sara Alexandra Parente Ribeiro -b)
Sara Cristina Teles Martins -b)
Sara Filipa Alves Neto -b)
Sara Oliveira Veloso da Fonseca -b)
Sílvio Miguel Abelheira Rodrigues -b)
Sofia Vieira Ribeiro -b)
Sónia da Silva Fernandes -b)
Vera Cristina Rodrigues Martins -b)
Vítor Nuno Mendes Couto Pereira -b)

a) Por ter nota inferior a 9,5 valores na prova de conhecimentos;
b) Por ter faltado à prova de conhecimentos.
30 de maio de 2014. — O Vereador, com competência delegada, 

Dr. Domingos Pereira.
307868644 

 MUNICÍPIO DE BARRANCOS E FREGUESIA DE BARRANCOS

Acordo n.º 6/2014

Acordo de Execução entre a Câmara Municipal de Barrancos 
e a Junta de Freguesia de Barrancos

Considerando:

a) Que nos termos do artigo 132.º, n.º 1 do RJAL 1, se consideram 
delegadas nas juntas de freguesia as competências expressamente re-
feridas;

b) Que a produção dos efeitos desta delegação legal está pendente 
da celebração de um acordo de execução nos termos do artigo 133.º 
do RJAL;

c) Que a avaliação da execução dos protocolos de delegação de com-
petências celebrados com a Junta de Freguesia de Barrancos em anos 
anteriores se revelou francamente positiva;

d) Que o resultado desta avaliação e o modelo organizacional e fun-
cional da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Barrancos 
evidenciam a exclusão do presente acordo de execução as competências 
referidas nas alíneas a) e f) do n.º 1 do artigo 132.º do RJAL — respetiva-
mente, “Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes” e “Promover 
a manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação 
pré -escolar e do primeiro ciclo do ensino básico” —, porquanto a con-
cretização da delegação legal das referidas competências colocaria em 
risco a qualidade dos serviços prestados às populações, na medida em 
que os recursos humanos afetos ao cumprimento daquelas competências 
são estritamente necessários ao bom cumprimento de outras tarefas que 
continuam a caber à câmara municipal de Barrancos;

e) Que a sobreposição de território municipal/freguesia, não pode 
conduzir, por questões de racionalidade e de interesse público, à sobre-
posição de competências;

f) Que o Município de Barrancos visa promover a sua coesão territo-
rial, a promoção da desconcentração administrativa, o reforço da relação 
de proximidade com os munícipes, e uma maior celeridade, economia 
e eficiência das decisões administrativas;

g) Que constituem parte integrante do domínio municipal, uma vasta 
rede de vias e espaços de livre acesso ao público, sarjetas e sumidouros 
bem como diverso mobiliário urbano que é necessário manter, reparar e 
substituir com alguma frequência, bem como gerir o mercado público e 
promover a realização de feiras e assegurar pequenas obras de reparação 
no jardim -de -infância (estabelecimento de educação pré -escolar) e no 
estabelecimento do primeiro ciclo do ensino básico.

h) Que é convicção do Município que a Junta de Freguesia de Bar-
rancos garante uma melhoria na qualidade dos serviços prestados à 
população, através de uma utilização racional dos recursos que para 
tanto lhes são disponibilizados;

i) A autorização da Assembleia Municipal de Barrancos, concedida 
pela deliberação n.º 7/AM/2014, de 23 de abril, sob proposta da Câmara 
Municipal, aprovada pela deliberação n.º 38/CM/2014, de 17 de abril;

j) A autorização da Assembleia de Freguesia de Barrancos, concedida 
pela deliberação n.º 4/AF/2014, de 29 de abril, sob proposta da Junta de 
Freguesia, aprovada pela deliberação n.º 11/JF/2014, de 31 de março 
de 2014;

Entre:
O município de Barrancos, NIPC n.º 5010812016, com sede na Praça 

do Município, n.º 2, representada pelo Presidente da Câmara Municipal, 
António Pica Tereno, no uso das competências previstas nas alíneas a) 
e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, e

A freguesia de Barrancos, NIPC 501110801, com sede na Rua da 
Igreja, n.º 6 em Barrancos, representada pelo Presidente da Junta de 
Freguesia, André Elvira Carvalho, no uso das competências previstas 
nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º da referida lei,

É celebrado o presente acordo de execução, que se regerá pelas se-
guintes cláusulas:

Cláusula 1.ª
Objeto e âmbito de aplicação

1 — O presente acordo de execução tem por objeto concretizar a 
delegação de competências da Câmara Municipal de Barrancos (CMB) 
na Junta de Freguesia de Barrancos (JFB).

2 — Consideram -se delegadas na JFB, as seguintes competências:
a) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e su-

midouros;
b) Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano ins-

talado no espaço público, com exceção daquele que seja objeto de 
concessão;

c) Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; e
d) Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de edu-

cação pré -escolar e do primeiro ciclo do ensino básico.

3 — O âmbito territorial de aplicação do presente acordo respeita a 
toda a área geográfica da Freguesia de Barrancos.

Cláusula 2.ª
Concretização da delegação legal

1 — É da competência da JFB assegurar a limpeza das ruas e espaços 
públicos, sarjetas e sumidouros que compreende, nomeadamente:

a) O corte de ervas, e aplicação de herbicida;
b) A varredura, manual ou mecânica, das ruas, logradouros e espaços 

públicos, da área urbana da Vila;
c) A limpeza de papeleiras;
d) A limpeza e manutenção das árvores e respetivas caldeiras, exceto 

as que se encontram no Jardim do Miradouro e no Parque das Bicas;
e) A desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros;
f) A gestão, administração e conservação do sistema municipal de 

recolha e deposição final dos resíduos sólidos urbanos, conforme esti-
pulado no contrato de prestação de serviços para a receção, transporte e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos e recolha, transporte e tratamento 
de resíduos recicláveis, outorgado entre o Município de Barrancos e a 
RESIALENTEJO, Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM, a 20 de 
abril de 2012, ou de outros que lhe sucedam, sem prejuízo do disposto 
no número seguinte.

2 — O preço pelo serviço de gestão de resíduos sólidos urbanos, 
cobrado pelo Município juntamente com a fatura/recibo da água, cons-
titui receita da CMB como contrapartida pelo pagamento da Tarifa de 
RSU prevista na cláusula 10.ª e 6.ª, n.º 3 alínea e) do contrato referido 
no número anterior, da responsabilidade da CMB.
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3 — É da competência da JFB, manter, reparar e substituir o mobiliário 
urbano instalado no espaço público, com exceção daquele que seja objeto 
de concessão que compreende, nomeadamente:

a) A manutenção do mobiliário urbano existente através da sua limpeza 
e demais procedimentos que se afigurem adequados;

b) Pequenas intervenções de reparação e conservação do mobiliário 
urbano, com prioridade para pinturas, limpezas e substituição de peças 
partidas e ou danificadas;

c) A substituição do mobiliário quando não for possível proceder à 
sua reparação.

4 — É também, competência da JFB gerir e assegurar a manutenção 
corrente de feiras e mercados, nomeadamente:

a) Promover a realização, em espaços previamente delimitados, de 
uma ou mais feiras mensais;

b) Assegurar a gestão e a manutenção do mercado público, que cons-
titui propriedade da Freguesia.

5 — É competência da JFB, assegurar a realização de pequenas re-
parações nos estabelecimentos de educação pré -escolar e do primeiro 
ciclo do ensino básico, unicamente na limpeza e conservação dos es-
paços exteriores, sem prejuízo da intervenção dos serviços municipais 
(jardinagem).

Cláusula 3.ª
Direitos e Obrigações do Município

1 — Constituem direitos do Município:
a) Verificar o estado de limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas 

e sumidouros;
b) Verificar o estado de conservação do mobiliário urbano;
c) Solicitar à segunda outorgante informações e documentação, nos 

termos da cláusula 6.ª;

2 — Constituem obrigações do Município:
a) Transferir as verbas inerentes à limpeza das vias e espaços públi-

cos, sarjetas e sumidouros e manutenção, reparação e substituição do 
mobiliário urbano instalado no espaço público, a gestão e manutenção 
corrente de feiras e mercados e;

b) A aquisição do mobiliário urbano objeto do presente acordo;
c) Prestar apoio técnico à JFB, quando necessário e solicitado;
d) Verificar o cumprimento do acordo de execução;
e) Elaborar um relatório anual de análise de acordo com o disposto 

no n.º 2 da cláusula 6.ª
Cláusula 4.ª

Direitos e Obrigações da Junta de Freguesia
1 — Constituem direitos da Freguesia:
a) Receber atempadamente as transferências a que se refere a cláu-

sula 5.ª;
b) Solicitar à CMB o apoio técnico, para o planeamento das interven-

ções que se revelem necessárias.

2 — Constituem obrigações da Freguesia:
a) Exercer as competências delegadas de acordo com critérios de 

eficiência, eficácia e economia;
b) Prestar as informações solicitadas pela CMB sobre o exercício das 

competências delegadas;
c) Recrutar os recursos humanos necessários ao cumprimento do pre-

sente acordo de execução, sendo da sua responsabilidade o pagamento 
das despesas por estes originadas;

d) Entregar à CMB o relatório a que se refere o n.º 4 da Cláusula 6.ª

Cláusula 5.ª
Comparticipação financeira do Município

1 — Para assegurar as competências ora delegadas, compete à CMB 
transferir para a JFB, uma subvenção anual correspondente a 1,3 % do 
total geral do Fundo de Equilíbrio Financeiro previsto no artigo 25.º 
da Lei das Finanças Locais (lei n.º 73/2013), excluindo o Fundo Social 
Municipal (FSM) e a participação variável no IRS.

2 — A subvenção prevista no n.º anterior será transferida para a 
JFB, trimestralmente, até ao dia 15 dos meses de janeiro, abril, julho 
e setembro.

3 — Para os efeitos previstos na presente cláusula, deve o Município 
prever dotação orçamental nos seus instrumentos provisionais (GOP e 
Orçamento), com a designação “JFB — Acordo de Execução/Compe-
tências”.

Cláusula 6.ª
Acompanhamento e controlo da execução do acordo

1 — A execução do presente acordo será avaliada, a todo o tempo 
e de forma contínua, pelos respetivos serviços municipais que, para o 
efeito, promoverão reuniões conjuntas com a JFB, e realizarão visitas 
aos locais a que se refere o presente acordo, podendo os serviços da 
CMB solicitar todas as informações que considerarem pertinentes para 
a avaliação do mesmo.

2 — Anualmente, os serviços municipais, com base nas reuniões 
referidas no número anterior, na fiscalização regularmente feita no ter-
reno e no relatório apresentado pela JFB, elaboram um relatório global 
de análise do cumprimento do presente acordo, bem como da adequada 
prossecução do interesse público na execução do mesmo.

3 — O relatório referido no número anterior será submetido à apre-
ciação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, em anexo ao 
Relatório de Atividades.

4 — A JFB enviará aos serviços municipais, até 15 de abril de cada 
ano, um relatório global de análise do cumprimento do presente acordo, 
bem como da adequada prossecução do interesse público na execução 
do mesmo.

Cláusula 7.º
Período de vigência

1 — O período de vigência do presente acordo de execução coincide 
com a duração do mandato do órgão deliberativo do Município, salvo 
casos excecionais, devidamente fundamentados.

2 — O presente acordo de execução considera -se renovado após a 
instalação do órgão deliberativo do município, sem prejuízo do disposto 
no número seguinte.

3 — Os outorgantes podem promover a denúncia do presente contrato 
no prazo de seis meses após a instalação do órgão deliberativo do muni-
cípio, sob pena de renovação automática, nos termos do n.º 2.

Cláusula 8.ª
Modificação

1 — O presente acordo de execução pode ser modificado por acordo 
entre as partes, sempre que as circunstâncias em que as mesmas fun-
damentaram a sua decisão tenham sofrido uma alteração anormal e 
imprevisível, que ponha em causa os princípios da boa -fé e prossecução 
do interesse público.

2 — A modificação do acordo de execução obedece sempre a forma 
escrita.

Cláusula 9.ª
Resolução do acordo

1 — Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do acordo de 
execução, as partes podem resolver o mesmo quando se verifique:

a) Incumprimento definitivo por facto imputável a um dos outor-
gantes;

b) Por razões de relevante interesse público devidamente funda-
mentado.

2 — Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) 
do número anterior, os contraentes deve demonstrar o preenchimento 
dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Cláusula 10.ª
Revogação do acordo

O acordo de execução não é suscetível de revogação.

Artigo 11.º
Princípio da continuidade do serviço público

A cessação do presente acordo, por denúncia ou resolução, não poderá 
nunca pôr em causa a continuidade do serviço público, cabendo à CMB 
o exercício das competências para as quais o acordo tenha deixado de 
vigorar.

Cláusula 12.ª
Dúvidas e Omissões

1 — Em tudo o não previsto no presente acordo aplicar -se -á a Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Código do Procedimento Adminis-
trativo e o Código dos Contratos Públicos.
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2 — A resolução das dúvidas e omissões serão sempre resolvidas 
por deliberação conjunta da CMB e da JFB, constando de aditamento 
automático ao presente acordo.

Cláusula 13.ª
Revogação de protocolo anterior

Fica revogado o acordo de colaboração assinado entre a CMB e a 
JFB em 28/06/2000, publicado no DR, 2.ª série, n.º 127, de 1/06/2001, 
mantendo -se válidos todos os atos jurídicos decorrentes da sua apli-
cação.

Cláusula 14.ª
Entrada em vigor

O presente acordo de execução produz efeitos financeiros e adminis-
trativos a partir de 1 de abril de 2014.

Celebrado em Barrancos, no dia 30 de abril de 2014.
1 Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
30 de abril de 2014. — Pelo Município de Barrancos, António Pica 

Tereno, presidente da CMB. — Pela Freguesia de Barrancos, André 
Elvira Carvalho, presidente da JFB.

207861953 

 MUNICÍPIO DE BORBA

Aviso n.º 7012/2014
António José Lopes Anselmo, Presidente da Câmara Municipal de 

Borba:
Torna público, que a Câmara Municipal de Borba, em reunião ordi-

nária realizada em 14 de maio de 2014, aprovou por unanimidade, o 
projeto de Regulamento de Ocupação do Espaço Público e Publici-
dade do Município de Borba e, para efeitos do disposto no artigo 118.º 
do Código do Procedimento Administrativo, o mesmo será objeto de 
apreciação pública, pelo período de 30 dias úteis, a contar da data de 
publicação deste aviso no Diário da República.

Durante o referido período, a projeto poderá ser consultado no sítio da 
Internet, em http://www.cm -borba.pt e no Gabinete de Apoio Jurídico, 
durante as horas de expediente, das 9:00 horas às 17:00 horas.

Durante o mesmo período, poderão os interessados apresentar suges-
tões sobre o teor do referido projeto, as quais deverão ser dirigidas, 
por escrito, ao presidente da Câmara Municipal de Borba, Praça da 
República, 7150 -249 Borba.

3 de junho de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
José Lopes Anselmo.

Projeto de Regulamento de Ocupação do Espaço Público 
e Publicidade do Município de Borba

Preâmbulo
O Município de Borba tem procurado dotar o seu concelho com me-

canismos que regulem, por um lado, a ocupação do espaço público na 
sua área de circunscrição, disciplinando a intervenção de cada um dos 
intervenientes no mesmo e, por outro lado, assegurem o cumprimento 
das regras técnicas para a instalação de equipamentos, mobiliário urbano 
e suportes publicitários.

A estes objetivos há que acrescentar uma perspetiva de melhoramento 
da qualidade de vida no concelho, mediante um mais eficaz aprovei-
tamento do espaço público, assim como da sua reorganização, sendo 
para tal imperativa a existência de um normativo que compatibilize as 
diversas formas de ocupação do espaço público, o seu enquadramento 
urbano e paisagístico e a segurança dos cidadãos e rodoviária.

O presente regulamento visa, assim, congregar num único instrumento 
os critérios de utilização privativa do espaço público municipal, com 
vista a assegurar a sua conveniente utilização pelos cidadãos e empre-
sas, no âmbito da sua atividade comercial ou de prestação de serviços 
e as regras aplicáveis à inscrição, afixação e difusão de publicidade 
no Município de Borba. Pretende -se, desta forma, regular ambas as 
matérias, intrinsecamente ligadas entre si, de forma unitária, coerente e 
sistemática, estabelecendo regras que, em última instância, possibilitem 
um equilíbrio entre a atividade publicitária/ocupação do espaço público e 
o interesse público, tendo presentes fatores importantes como a estética, 
o enquadramento urbanístico e ambiental, bem como a segurança.

Com a publicação do Decreto -Lei n.º 48/11, de 1 de abril e demais 
legislação complementar, no âmbito da iniciativa “Licenciamento Zero”, 

ocorreu uma simplificação do regime da ocupação do espaço público 
para determinados fins habitualmente conexos com estabelecimentos de 
restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços 
ou de armazenagem, mediante a apresentação de uma comunicação no 
“Balcão do Empreendedor”. Nesta senda e atentos os novos critérios 
de ocupação do espaço público e publicidade procedeu -se, de igual 
modo, à redefinição das formalidades administrativas a cumprir pelos 
particulares para a ocupação destes espaços e para afixação/ inscrição 
de mensagens publicitárias.

Tendo em vista o cumprimento do disposto no Código do Procedi-
mento Administrativo, nomeadamente das formalidades previstas nos 
artigos 117.º e 118.º, o projeto de regulamento, após a sua aprovação 
em reunião de Câmara, foi submetido a discussão pública pelo período 
de 30 dias úteis e a apreciação das seguintes entidades:

1 — IGESPAR — Instituto de Gestão do Património Arquitetónico 
e Arqueológico;

2 — Estradas de Portugal, S. A.;
3 — ICNB — Instituto da Conservação da Natureza e 

Biodiversidade, I. P.;
4 — Guarda Nacional Republicana;
5 — Associação de Restauração e Similares de Portugal;
6 — Associação Comercial do Distrito de Évora;
7 — Freguesias do concelho de Borba.

Assim, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais 
pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, nos termos 
do disposto nas alíneas b) e g), do n.º 1, do artigo 25.º, conjugado com 
a alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, do disposto nos artigos 1.º e 11.º da Lei n.º 97/88, de 17 
de agosto, da Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961, do Decreto -Lei 
n.º 105/98, de 24 de abril, nas suas redações em vigor, e ainda do Decreto-
-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, elaborou -se o presente Regulamento de 
Ocupação do Espaço Público e Publicidade do Município de Borba.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto nas 
alíneas b) e g), do n.º 1, do artigo 25.º, conjugado com a alínea k), do 
n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro; Lei n.º 2110/61, 
de 19 de agosto, alterada pelo Decreto -Lei n.º 360/77, de 1 de setem-
bro; artigo 15.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis 
n.º 22 A/2007, de 29 de junho, n.º 67 -A/2007, de 31 de dezembro, e 
n.º 3 B/2010, de 28 de abril; artigo 6.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de 
dezembro, alterada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro e pela 
Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro; artigos 1.º e 11.º da Lei n.º 97/88, 
de 17 de agosto, alterada pela Lei n.º 23/2000, de 23 de agosto, e pelo 
Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de abril.

Artigo 2.º
Objeto

O presente Regulamento estabelece o regime a que ficam sujeitas a 
ocupação do espaço público com mobiliário urbano e a afixação, inscri-
ção e difusão de mensagens publicitárias no Município de Borba.

Artigo 3.º
Âmbito

1 — O presente Regulamento aplica -se à ocupação do espaço público 
com mobiliário urbano e à instalação de meios e suportes de afixação, 
inscrição e difusão de mensagens publicitárias, qualquer que seja o meio 
de instalação utilizado, no solo, subsolo ou espaço aéreo, em toda a área 
do território do Município de Borba.

2 — Excluem -se do âmbito de aplicação do presente Regulamento:
a) A venda ambulante;
b) Os direitos de passagem relativamente a bens integrados no domí-

nio público;
c) A ocupação do espaço público com suportes para sinalização de 

tráfego horizontal, vertical e luminoso;
d) Mensagens divulgadas através de éditos, avisos, notificações e 

demais formas de sensibilização que estejam relacionadas, direta ou 
indiretamente, com o cumprimento de prescrições legais ou com a 
utilização de serviços públicos;




