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CONTRATG DE DELEGAçÃO DE COMPÊTÊNCIAS
ENTTE A

CÂMÂFiÃ MUNICIPAL DA COVILHÃ C A FREGUESIA DE
SÃO JORGE DA BEIRÂ

ENTRE:

MUNICIPIo DA COvILliÃ, pessc. cole.tiva de direrto público, com o 'rümero
505.330.768 de identificãçâo, com sede na Praça do IYuniclpio, na Covilhà, aoJi
representado por vÍToR MAlluEL PINHEIRO PÉREIRA, que aqui outorga na
qualidêdê de Prêsidentê da Câ,ilêia l.'luxlciÊal da Covilhã, rlos lermos conjugados
rias êlíneaE à) do nc I e f) Co j1.o 2, do aÉigo 35.o dÍr Regrme llrrídicô das
ê

utarqlriês Lô{:.ris aprovado pela Leí n.a 75i 2úÍ2, de 12 de Seaemb.o;

E

FREGuEsfA DE sÂo JoRGE ala BEÍRA, pessoô colec.iva ce dlíeiLc públi.ú. ccr.

o núínerc 5a7.27f.462 de

identificaÇão. ccm sede na Rud DiÍs,ta, São Joige da
Beia, 6225-752 São Jorge da Beifa, aqur representâda por ,OSÉ DA TR.INDADE

BRANCO, que ôqui outorgê na quãlidade de Presidentê dâ Junta de Freg'Jesià de
São lorge da Bei.ú, nos termos do disposto na alíirea ê) do no 1 cic arciJc 18.o dc
Regin're lurídicír cjês Aútarquias lscais spra,vado pela Lei no 75/2013,

de 12

Ce

Setembro;

CENSIDERÃNDO:

1. O l'lunicípio da Covilhã concrêtize a Celegilção dê cômpetências nês fregueslas
ém domínios do iÍteresse própiio ces pcpuiaçôes destas. êtÍl especial no ámbito
dos serviços e das ?cirvidôdes Ce í,ícxrrxicrüde e do êpoio dirêcto às comunidades
locais.

2,,4

concrelização da Ceie:naíão de c.r'-.'petóncias visá

:

oro:noção da aoesãc

territorial, o r.:Íoiço da sclideriedade intei_coiiaelriiii. a melhor;i, da oualidadÊ dcs
setuiços presta.ios à5 pcpuiãcõe5 a i ia.icfieii:nçàa! dô! recurçaa iisponiveis.
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3. A delegação de competências se concretiza com a celebração de

contratos

interadministrativos aos quais é aplicável o regime das autarquias locais e ãs regras

da

contratação pública, bem como

os

principios gerais

do

procedimento

administrativo, em particular, a prcssecução do intêresse publico, a continuidade da
prestação do serviço publico e a necessidêdê ê suficiência de recursos,

É celebrado o presente

CONTRATO

pE

QEI

EGAçÃO DE COTYPETÉNCIAS, na

sêquência das deliberações da Câmara Municipal da Covilhâ

e da

Assembleia

Municipal da Covilhã, datadas respectivamente de 16/04/2074 e de 2A/O4/2O14, e
das deliberaçõês da Junta de Freguesia e da Assembleia de Freguesia de São lorge

da Beira, que deliberaram e autorizaram a

sLla celebração, nos termos das

djsposições conjugadas dos artigos 120.o ê 131.o do Regime Jurídico das
Autarquias Locais aprovado pela Lei n.o 75i2OL3, de 12 dê Setembrc.
1a

(Objectivo)
O presêntê CONTRATO define as rê,ações do Municipio com a lLrnta dê Freguesia de

São lorge da Beira, nomeadamente, o regime a que ficam sujeitos os actos de
competência do Município delegados nestê i,..tnta de Freguesia ê que adiante se
discriminam.
2a
(14atérias objecto de delegação)

o

presente contrato, a matéria objecto da delegação na Frêguesia eô
contÉtâção dos trabalhos de recupê.êção de edifício da antiga Escola da
Com

Panasqueira.

3à

(Direitos)

a) O I\4unicípio, quer por solicitação da lunta dê Frêguesia, quer por dêcisão
fundamentada, comunicada à.lunta, tem o djrêito de intervir nas áreas
descentralizadas.

b)

A lunta de Freguesia tem o direito de receber o montantê abêixo indicado, que

o Municipio transferirá para os seus cofres, com vjsta à realização da matéria
objecto de dêlegação.
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(Obrigaçôes)

a) o

l4unicípio obriga-se a transferir para a lunta de Freguesia o valor adiante

discriminado

e

constante das opções

do plano e

orçamento municipais,

êprovadosi

b)

A Junta de Fregues:a tem a obrigação de exercer as competências delegadas e
realizar as actividades abrangidas nas áreas de actuação delegadas no presente
Protocolo.
5â
(lvlêios Financeiros)

a) A lunta de Freguesia comprometê-se a entregar ao l\4unicípio, o documento
contabilístÍco válido cornprcvativo do serviço prestado, sob pena de ser
suspensa a trã n gfc
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b) O montante máximo tota! a iransferjr pelo lYunicípio para a Juntê de FregLleslã é
de 21.600,00€ (vinte e om mil e seiscentos euros).
c) O pagamento sêrá feito eté seis (6) meses após a exeaução da obra.
6a
(tutêios Técnicos)

a) os úeios

técnicos à disposição da lunta de Freguêsia sãoi neste protocolo não

estão previstos;

b) A lunta de Freguesia, na

c)

execução dês tarefas objecto do presente acordo,

obriga-se a cumpdr todas as oíiêntações e regras técnicâs constantes da Lêi.
O Muniaípio cornpromete-se a prestar à lunta de Frêguesia apoio técnico
solicitado para a realização das tarêfas delegê.ias.
va
(Mêios Humanos)

Os mêios humanos colocados à d;sposição da Junta de Freguesia são: nêste
protocolo não estão previEtos.
aâ

(Validade do acordo)

a) o presente

a.crdo será válido para ô mandato em crrco 12014/2A17).

Pç. do

Mudcipro ó200rslco
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das partes poderá rêsoi.r'er o acor4o por deliberação devídamente
fundamentada, por incunrp,.imêniô da contrâparte clr por razõês dê relevante

b) Quaiquer

interesse públicc;

a

c) Quando

resolução for de ioiÇialivô aiâ lunta de Freguêsia esta obrigô-sê a

gaÍantir as obrigações assumidas respcitanles ao período correspondente

às

verbas transferidas pelo lvlunicípio. 5êlvo accrdc escrito em contrário.

9a
(Aprovações)

os termos do

prêsentê contrato serãô submêtidos pêla Câmara Municipêl

âutorização da Assembleiê i\4unicipal

da Coviihã, nos termos das

à

disposições

conjugadas da alíneê m) do n.o 1 do artÍgo 33.or ccm ô alínea k) do n.o 1 do artigo
25.o, ambas da Lei t.a 75/2Oi3, dê 12 de SetembÍo.

toa
(D:sposições diversas)

1. Os

pagamênios respejtantes

ao piesente contrato serão

satisfeitos

orçamentaimente peia ciassificação ârÇamental noCB050102, do orçamento e com a
classificação do plano de actividades 0102/'02, por onde tem côbÍmento orçamental

a

despesa

a

efectuar no corrente ano

e

registado pelo compromisso número

2A\4 / 1 .435.,

2. Quaisquer questões que pc;sam emergir da aplicôção do presente acordo serão
riirimidas por acordo entre âs paÉes ou nos termos legais.

covilhã.

iL

de Maio de 2014,

O Presidente da Câmêrê,

O Presidente da

lunta de Frequesia,

fue, f"4a-z e-k^/
(Vitor

Pêreira)

(.losé da Trindade Branco)

