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coNTRATo DE oereceçÃo DE ATos DE CoMpBrÊNcre oe cÂruena
MUMCIPÁL NA FREGUESIA DE SJORGE DA BEIRÂ

ENTRE:

MLINTCTPIo DÂ covrruÃ" pessoa coletiva de direito público, com o número
505'330.768 de identificação, com sede na pnça do Município, na covilhã, aqui
representada por YrroR MANUEL prNHErRo PERETRÀ que aqui outoÍga nâ
qualidade de Presidente ü càaanMunicipal, ,1os terÍnos coajugados ü aJíneaa) do no 1 e
f) do n" 2, do artigo 35'da Lei n" T5/13 de 12 desetembro;

E

FREGUESTA DE s. JoRGE DA BErRÀ pessoa coreriva de dircito púbüco, com o
número 507.217.462 de identificação, com sede na Rua Dfueita, s. Jotge da Beim, aqú
teptesentada pelo seu Ptesidente, José ü Tnndade Branco que aqui outoÍga na qualidade
de Presidente da Fteguesia de s' Jotge üBeta,nos termos do disposto na alíneaa) do n" 1

do artigo 18." da Lei n" 75/201.3, de 12 desetembro;

CONSIDERÂNDO:

1' o Municlpio da covilhã concteúza a delegação de competências nas fteguesias em
domínios do interesse ptópdo das populações destas, em especial no âmbito dos serwiços e
das atividades de proximidade e do apoio criteto às comunidades rocais.

2' A cotcteüzação da delegação de competências visa apromoção da coesão terÍitoÍial, o
tefotço da soüdadedade intet-concelhia, a melhoria da qt alidzde dos serviços prestados às
populações e a tacionalização dos recursos disponíveis.
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J. A delega$o de competênciâs se conctetiza com a celebtação de contÍatos

intetadministrativos aos quais é tphcâvel o rcgime das autarquias locais e as rcgras da

conüataçào pública, bem como os princípios getais do proce.timsfl16 2dministadvo, em

parricular, a pÍossecução do intetesse publico, a continúdade da prestação do serwiço

publico e a necessidade e suficiência de requsos.

É cebbado o pÍesente CONTRÂTO DE DF.T.F.GÂÇÃO DE COMPETÊNCIAS, na

sequência das deliberações da Càman Muaicipat da Covilhã e da Âssembleia Municipal da

Covilhã, datadas tespetivamente de 77/ 07/2015 e de 37/ 0 /2A$, e das deliberações da

Freguesia de S. Jotge ü Bana e da Âssembleia de Freguesia de SJorge da Befua, que

deliberatam e aatonzatam a sua celebrz,çàa, nos termos das disposições conjugadas dos

attigos 720." e 737." dz Lei n." 75/2013, de 72 de setembro, que aptovou o regime juddico '

das autatquias locais.

r
(Obietivo)

O ptesente conüâto define as relações do Município com a Junta de Fteguesia de S. Jotge

da Beita, nomeadamente, o reg'ime a que ficam sujeitos os atos de competência do

Município delegados nestaJunta de Freguesia e que adiante se discriminam.

2

S{atérias objeto de delegação)

A maténa objeto da delegação é o fomecimeoto de gasóleo aos estabelecimeatos de ensino

da sua freguesia ou â supoÍtar as despesas de funcionamento do aquecimento, se fot esse o

câso,11o ano letivo 2015/2Arc.
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pireitos)

O Município, quer pot solicitação üJoot de Fteguesia, quer pot decisão fundamentada,

comunicadaàJunta, tem o direito de intervir nas áreas descenüalizadas.

A Junta de Fteguesia tem o diteito de rcceber o moÍltâate abasxo indicado, que o Município

úansferirá PaÍâ os seus coftes, com vista à rczliz.açis ü matéia objeto de delegação.

4"

(Obdgaçoes)

O Mnnicípio obdga-se a ttansferir pzta aJunta de Fteguesia o valor adiante discdminado e

coÍrst4Í1te das opções do plano e oÍçaffiento municipais, aprovados.

A Junta de Freguesia tem â obrigação de exercer as competências delegadas e reahzat zs

atividades abrangidas nas áreas de actuação delegadas no pÍesente coÍr.Úato.

5"

(Ideios Financeiros)

O montante máximo total a ftaasferir pel«r Municípío pxa a Jutta de Freguesia é de

2.000,00€ (dois mil euros), sendo üqüdados da seguinte form.a:

- 800,00€ (oitocentos ewos) refetente ao pedodo compreendido eÍrtre o mês de setembro e

dezembto de 2075 corespondente âo 1" pedodo letivo;

- 1.200,00€ (*il . duzentos euos) tefetente ao período cornpreendido enüe o mês de

janeiro e junho de2016, corespondente âo 2" e 3 período letivo.
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(À{eios Técnicos)

Os meios técnicos à disposição da Junta de Freguesia são: neste cofltÍato não estão

previstos.

A Jnnta de Frcguesia, na execução das tarefas objeto do presente acordo, obriga-se a

cumptir todas as odentações e Íegrâs técnicas constantes dalei.
O Município compÍomete-se a ptestar à Junta de Freguesia apoio técnico solicitado paÍr- a

rcalizaçào das tarcfas delegadas.

7"

S4eios Humanos)

Os meios humanos colocados à disposição da Junta de Freguesia são: neste conüato não

estão previstos.

8"

([alidade do acordo)

O ptesente acotdo setá válido p^ta o ano ledvo 2075/2076, de acordo com o disposto na

cláusula 2" do presente Contrato;

Qualquet das partes poderá tesolvet o acordo pot deüberação devidamente fundamentada;

Quando a resolução for de iniciativa da Jurta de Fteguesa esta obdga-se a gar:antir as

obrigaçôes assumidas respeitantes ao período correspondente às verbas transferidas pelo

Município, salvo acordo escdto em contrário.
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(Disposições diversas)

1 - os pagaíÍreatos tespeitantes ao presente conüato serão satisfeitos orçamentalmente
pela classifictçào o1çâmeÍrtal 02/04050102, do orçamento e com a classificação do plano
de atividades 0702/27,pot onde tem cabimento oÍçamental a despes z a efefiaxÍlo corrente
ano e registado pelo compromisso número 2015/324O;

2 - Quaisquet questõ'es que Poss2Ín emergir ü apkcaçáo do presente acordo serão
rlirimidas por acordo entre âs pârtes ou nos teffi.os legis.

CoUn{} de Setembro de 2015

O Presideate O Presidente daJunta de Frcguesia

fr"-a, {;p*-Á *-a?^
Sosé da Trindade Branco)
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