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CONTRATO DE DELEGAçÃO DE ACTOS DE COMPETÊNCN OA

CÂuene MUNICIPAL NA FREGUESIA DE
S.

JORGE DA BEIRA

ENTRE:

MUNICIPIO DA COUI-ffÃ

pessoa colectiva

de dfueito público, com o número

505.330.768 de identificaçào, com sede na Praça do Município, na Covilhã, aqú

representaü

por YITOR MANUEL PINHEIRO PEREIRÂ, que aqui outoÍga na qualidade

ü

Presidente

Càmara Municipal, nos teflnos conjugados

ü

alínea a) do

de

n" 1 e f) do n" 2, do

art§o 35" da Lei n" 75/13 de 12 de Setembro;

E
FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA pessoa colecdva de direito público, com o
númeto 507.217.462 de identificação, com sede na Rua Direita , 6225- 267 Mtnas da
âqú reptesentada pelo seu Presidente, José Trindade Branco, que aqui outoÍga
na quaüdade de Presidente da Freguesà de S. Jorge d3 Beira, Íros termos do disposto na
Panasqueira,

alinea a) do

n" 1 do artigo 18." dâ Lei n" 7s/2073, de 72 de setembro;

CONSIDERÂNDO:
1. O Município da Covilhã concrettza

a

delegaçào

de competências nas freguesias em

domínios do intetesse ptóprio das populações destas, em especial no âmbito dos sewiços e
das actividades de proximidade e do apoio ditecto às comunidades locais.

2.

A

concretização

ü

delegaçào de competências visa a promoção da coesão territoriâ1, o

reforço da soüdadedade inter-concelhia, a melhoria da qualidade dos serviços prestados
populações e a taciotalização dos fecufsos disponíveis.
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3. Â

delegação

de competências se

interadministtativos aos quais

é

aphcávd

cotcrefrza com

a

celebnção

de

cootÍatos

r

o tegime das autarquias locais e as regtas da

conúatação pública, bem como os princípios gerais do procedimento administrativo, em

particulat, a pÍossecução do intetesse publico, a continuidade da prestação do serviço
pubJico e a necessidade e suficiência de recuÍsos.

É

celebrado

o presente coNTRATo DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS,

ou

sequência das deliberações da Càmara Municipal da Covilhã e da Âssembleia Municipal da

Covilhã, datadas tespectivamente de .lJ../.ç!r./eçíi.. e de 32./oê..A,p.1S., e das deliberações

da Freguesia de SJorge da Beira e da Assembleia de Freguesia de SJorge da Beira, que
deliberaram

e a:utonzar:zlort a sua celebraçã.o, nos termos

artigos 720." e 737." d^ Lei n." 75/2073, de

1.2

das disposições coniugadas dos

de Setembro, que aprovou o regime juddico

das autatquias locais.

t"
(Obiectivo)
O ptesente coÍrttâto define as relaçôes do Município com aJanta de Freguesia de

S.

Jorge da

Beira, nomeadameÍtte, o tegime a que fi.cam sujeitos os âctos de competência do Município
delegados nesta Junta de Freguesia e que adiante se discdminam.

2"

(Matérias obiecto de delegação)
Âs matérias objecto da delegação e que setão rcahzadas pela Junta de Freguesia, respeitam
comparticipat frnancettamente nas despesas relativas à cotúatação de colaboradora.s, para
assegurâr

o funcionamento

das actividades não lectivas

no 1" ciclo do ensino básico e da

componeÍrte lectiva e componente de apoio à famflia do pré-escolar
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(Direitos)
z)

l/

O Municípior {uet pot solicitação daJunta de Freguesia: {uer pot decisão fundamentada, l/
comunicada àJrnta,tem o dfueito de intervit nas áreasdescenftalizadas.
l/

b) Â Junta

de Frcguesia tem o direito dê recebet o montânte abaixo indicado, que

Município transferirá paÍâ os seus cofres, com vista à rcalizaçiç

o
n{
da matéia obiecto de v

delegação.

4"

(Obdgações)

a)

O Município obdga-se a transferir pala zJ:crrra de Freguesia o valor adiante discriminado
e coÍrstânte das opções do plano e orçamento municipais,

b)

aprovados;

.

Â Junta de Freguesà tem â obrigação de exercer âs competências delegadas e tealizar

as

actividades abrangidas nas áteas de actuação delegadas flo presente protocolo.

5"

(Meios Financeiros)

O montante máximo a üaosferir pelo Município pata à Junta de Frcguesia é de

493,27€

(quatrocentos e noventâ e Úês eüos e vinte e sete cêntimos), mediante apresentâção de
documentos contabilísticos vfidos comptovadvos dos pagamentos, telativos ao

^flo

civil de

2073.

e
(Meios Técnicos)

a)

Os meios técnicos à disposição da Junta de Freguesia são: neste protocolo não estão
previstos;

b) Â Junta de Fteguesia, na execução das tarefas objecto

do presente acotdo, obriga-se

a

curnprir todas as odentações e regras técnicas coÍrstantes da Lei;

.)

O Município compÍomete-se a pÍestaÍ à Junta de Fteguesia apoio técnico soücitado pata
a realtzaçào das tarefas delegadas.
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(Meios Humanos)
Os meios humanos colocados à disposição da Junta de Freguesia são neste pÍotocolo não

u

estão previstos.

8"

(Validade do acordo)

4

O presente acordo é vâlido até frnal do presente ano civil;

b)

Qualquet das pârtes poderâ resolvet

o

acordo

por

deüberação devidamente

fundamentada;

.)

Quando a resolução for de iniciativa dz Janta de Freguesia esta obriga-se a garun dt

as

obrigações assumidas respeitantes ao período cortespondente às verbas transferidas pelo

Município, salvo acordo escrito em contrádo.

9"

(Disposições diversas)
1

-

Os pagâmentos tespeitantes ao pÍesente pÍotocolo serão satisfeitos oÍçâmentalmente

n" àl ,/ako5o r or, do otçamento e com a classificação do
plano de actividades otr- L f 2/ ,poronde tem cabimento orçamentala despesa a efectuar
Íro coffeflte ano e registados pelos compromissos números o (.< / p {.<\
pela classificaçào otçamental

.1.

2 - Quaisquer questôes que possâm emergir da aphcaçào do presente acordo serão rlirimid25

por acotdo eÍrtÍe

âs pârtes ou nos

Covilhã, t$'de

So

\ho

teffios

legais.

de2075

O Ptesidente

O Presidente

@

'f/*'
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-_J)

ffitor

Manuel úirrt.iro Pereta)

PÇ.

do MunlcÍpio

-

ó20G151 Covllhõ

.< ,-

da Junta de Freguesia

i;

( # -+

i6* = e.-

Sosé Trindade Branco)

Tel. 275

$0

óm -

Fox 275 330

ó33

-

inÍo@cm-covllho.pl

