
 
 
 

 

Alameda das Linhas de Torres, 156   1750-149  LISBOA  Tel.: 21 754 13 50  Fax: 21 754 13 60  E-mail: info@jf-lumiar.pt 
www.jf-lumiar.pt 

 

PROPOSTA N.º 431/2022 

 

Considerando que nos termos do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que aprovou o regime jurídico das autarquias locais, bem como o regime jurídico 

da transferência de competências dos municípios nas freguesias, constituem atribuições do 

Município de Lisboa a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, em articulação com as freguesias, designadamente nos domínios dos 

equipamentos urbanos; da cultura; tempos livres e desporto, da acção social; do ambiente, 

do desenvolvimento e ordenamento urbano e da protecção da comunidade; 

Considerando que, nos termos do disposto no artigo 116º e seguintes, do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, estas delegações devem ter como objetivo a promoção da 

coesão territorial, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a 

racionalização dos recursos disponíveis; 

Considerando que, mais prevê o diploma supra indicado que as referidas delegações de 

competências devam ser formalizadas mediante a celebração de contratos 

interadmnistrativos; 

 

Tais contratos, nos termos dos artigos 115.º e 122.º do mesmo diploma legal, deverão prever 

designadamente, os recursos patrimoniais e financeiros necessários e adequados ao exercício 

das competências delegadas; 

Considerando que, por falta de capacidade disponível instalada, por incapacidade de resposta 

menos célere por parte dos serviços municipais ou por comportamentos cívicos menos 

próprios, são depositados com regularidade resíduos de forma incorreta junto a ecopontos 

(de superfície ou enterrados) e vidrões; 

Considerando que, a recolha de resíduos, indevidamente depositados junto de ecopontos e 

ecoilhas de superfície, ecopontos subterrâneos e vidrões carece de intervenção célere no 

sentido de conseguirmos ter uma cidade limpa e com melhor qualidade de vida; 

Considerando que, estas situações no setor da higiene urbana, em especial, a necessidade de 

recolha de resíduos que exigem intervenção célere, eficaz e eficientes soluções, cuja execução 

pelas Freguesias poderão ser alcançados de melhor forma; 

Considerando que a presente contratualização respeita os princípios gerais consagrados no 

artigo 121.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, entre outros, a prossecução do interesse 

público e necessidade e suficiência de recursos; 
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Considerando que compete à Assembleia de Freguesia sob proposta da Junta de Freguesia, 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências; 

Assim, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 9º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, proponho 

que a Junta de Freguesia delibere aprovar e submeter à Assembleia Freguesia, para 

que este órgão aprove: 

- A delegação de competências do Município de Lisboa na Junta de Freguesia do Lumiar 

para recolha de resíduos indevidamente depositados junto de ecopontos de superfície, 

ecoilhas, ecopontos subterrâneos e vidrões, com base na minuta do contrato que se junta à 

presente proposta como Anexo I e que dela faz parte integrante, bem como a transferência 

dos recursos financeiros necessários ao exercício da competência delegada, de acordo com o 

contrato no valor de 100.000,00 € (cem mil euros). 

Lisboa, 17 de junho de 2022. 

O Proponente 

 

 

 

 

 

                                           RICARDO MEXIA 

Aprovado em reunião de  

Junta de Freguesia em 

20/06/2022 

O Secretário 

 

_________________ 
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