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coNTRÂTo DE oereceçÃo DE Tos DE coMpETÊNcn oe cÂuene
MUNICIPAL NA FREGUESIA DE SJORGE DA BEIRÂ

ENTRE:

MUNICIPIO DA COVlI.ffÃ pessoa coletiva de diteito púbüco, com o númeto

505.330.768 de identifi.cação, com sede na Ptàça do Município, na Covilhá, aqrld

representada por YITOR MÀNUEL PINHEIRO PEREIRÂ, que aqui outorgâ Íra

qualidade de Presidente daCârnal. Mr"i.tprl, nos temos coniugados daaTínez a) do n" 1 e

f) do n" 2, do arigo 35" dalei n" 75/13 de 72 de setembto;

E

FREGUESIÂ DE SJORGE DA BEIRÂ pessoa coletiva de dfueito púbüco, com o

número 507-217.462 de ideatificzção, com sede na Rua Direita, SJotge ü Bera aqttr

reprcsentada pelo seu Presidente, José da Ttindade Btanco, que aqui outoÍga na qualidade

de Prcsidente da Junta de Freguesia de SJorge daBera, Íros termos do disposto ta alinea

a) do n" 1 do artigo 18." da I,ei n" 75/2073, de 12 de setembto;

CONSIDERANDO:

1. O MuÍricípio da Covilhã concreizz a delegação de competências nas fteguesias em

domínios do interesse própdo das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e

das atividades de ptoximidade e do apoio ditecto às comunidades locais.

2. A concreitzação da delegação de competências visa a ptomoção da coesão tetdtodal, o

reforço da solidariedade intet-concelhia, a melhod.a da qualidade dos serviços prestados às

populações e a rzcíonafização dos Íecursos disponíveis.
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3. Â delegação de competênciâs se concteiza com a celebtação de cofltratos

intetadministtativos aos quais é aphcâvel o regime das autarquias locais e as rcgras da

contntaçãa púbüca, bem como os pdncípios gerais do procedimento administmdvo, em

particular, a pÍossecução do interesse publico, a continüdade da prestação do serviço

publico e a necessidade e suficiência de Íecursos.

É celebrado o pÍesente coNTRÂTo DE DELEGAÇÃO DE coMpETÊNCrÂs, na

sequência das delibetações da Cà,mata Municipal da Covilhã e da Assembleia Municipal da

Covilhã, datadas respectivamente de 17/07/2015 e de 31/7/2015, e das deliberações da

Jrrt t de SJotge da Beita e da Âssembleia de Fteguesia de SJorge da Beira, que delibearam

e aatonzaram a sua celebraçào, nos teflnos das disposiçôes conjugadas dos atigos 720." e

731." ü Lei n." 75/2013, de 72 de setembro, que apÍovou o tegime jurídico das aútarquias

locais.

f
(Obietivo)

O ptesente CONTRATO define as relações do Muoicípio com â Junta de Fteguesia de

SJorge da Beira, nomea.lamente, o rcgime a que ficam suieitos os âtos de competência do

Município delegados nestaJunta de Freguegia e que artiante se discdminam.

r
(À{atérias objeto de delegação)

A maténa obieto da delegação é a conúúação de uma úabalhadora não docente paÍa

assegutaÍ o prolongamento de hotádo e comparticipar financeiramente nas despesas

telativas à contntaçào da trabalhadota, noJardim-de-Inância de SJotge üBeta, no ano

letivo 2015/2016.
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(Dircitos)

O Muoicípio, queÍ pof solicitação da Junta de Fteguesia, quü poÍ decisão

fundamentada, comunicada àJunta, tem o direito de intervir nas áteas descenttalizadas.

A Junta de Fteguesia tem o diteito de tecebet o mofltâflte abaixo indicado, que o

Muaicípio tansfenrá pâÍa os seus coftes, com vista à teahzação da mzténa objeto de

delegação.

4"

(Obrigaçõe$

O Município obdga-se a ttansfedr p^n à Jont de Freguesia o valot adiante

disctiminado e coflstaflte das opções do plano e oÍçamento municipais, aptovados;

Â Junta de Freguesia tem a obnga$o de exetcet as competências delegadas e teziizar as

atividades abrangidas nas âteas de afinçáo delegadas no pÍeseflte contÍato.

5'

(Meios Financefuos)

a) À Junta de Freguesia compÍomete-se a entregaÍ ao Município, mensalmente, os

documentos conabílísticos váüdos compÍovativos dos Pagamefltos, sob pena de seÍem

suspeÍrsâs as ftaf, sferências.

b) O montante máximo total a transferit pelo Município p^t^ aJvr*a de Freguesn é de

5.209,77€ (cinco mil duzentos e nove elrtos e setenta e um cêntimos), tepartidos por

&ações de 473,67€, (quaüocentos e setenta e tês eutos e sessenta e ub cêntimos)

mensais, após entrega dos documeatos tefeddos na alinea a) do pÍeseflte artigo, e

liqúdados da seguinte forma:

- 7.894,44€ (mil oitocentos e Íroventâ e quâtto euros e quffenta e quafto cêntimos)

relativo ao período compteendido eÍrtÍe o mês de setembro e dezembro de 2015,

cortespondeÍlte âo 1" período letivo; e
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- 3.375,27€ (tês mil trezentos e qu inze euÍos e vinte sete cêntimos) relativo ao pedodo

compreendido enúe o mês de ianeiro e iulho de 2076, cotespondeflte a.o 2" e 3"

pedodo letivo.

6"

(À{eios Técnicos)

a) Os meios técnicos à disposição da Junta de Freguesía sáo: neste coritrato não estão

pÍevistos.

b) Â Junta de Freguesia, na execução das tarcfas objeto do presente acoÍdo, obdga-se a

cumprir todas as orientações e regrâs técnicas constafltes dzLeí;

.) O Muflicípio compromete-se a ptestâi à Junta de Freguesia apoio técnico solicitado

pxa 
^ 

rcalizaçào das tarefas delegadas.

7"

(À4eios Humanos)

Os meios humanos colocados à disposição da Junta de Fteguesia são: neste conftato não

estão previstos.

8'.

(Vaiidade do acordo)

") O ptesente acotdo será váüdo paÍl- a ano letivo 2015/2016, de acotdo com o disposto

na cláusula 2'do presente Conüato;

b) Qualquet das pârtes podetá tesolver o acordo poÍ deliberação devidamente

fundamentada;
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.) Quando a tesolução for de iniciativa da Junta de Freguesia esta obriga-se a garmtu as

obdgações assumidas respeitantes ao pedodo corespondente às vetbas transferidas

pelo Município, salvo acordo escdto em contrárj.o.

9"

pisposições divetsas)

1 - Os pâgamentos respeitantes ao pÍeseote coÍrtÍâto setão sadsfeitos orçamentaknente

peia classificação orçamental02/04050102, do orçamento e com a classif,caçáo do plano

de atividades 0101/0107/26, por onde tem cabimento oÍçâmefltal a despesa a efetuar no

coÍÍente ano e tegistado pelo compromisso número2015/3276;

2 - Quaisquer questões que possam emetgit da apltcação do presente acotdo serão

dirimidas por acotdo enüe âs partes ou oos teffios legais.

CovilhãJ setembto de 2014

O Presidente daJunta de Freguesia

f*-' ,r, í."ç, e.3 It W
(Vítor M Sosé da Ttindade Branco)

O Presidentea1)
^""rll;Án"iro 

P ereira)
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