
q
1y6a"rr-* -//""*l-/ /* 6-,,;hã

CONTRÂTO DE DELEGAçÃO DE ATOS DE COMPETÊNCIA DA CÂI\{ARÂ

MUNICIPAL NÂ FREGUESIA DE S. JORGE DÂ BEIRA

ENTRE:

MUNICIPIO DÀ COYILHÃ pessoa coletiva de direito público, com o númeto

505.330.768 de idenifrc-ação, com sede na Prziça do Município, na Covilhà, aqt:i-

reptesentada por YITOR MÂNUEL PINHEIRO PEREIRÀ que aqui ourorga na

qualidade Presidente ü Câ:r;rala Municipal r.os terÍnos conjugados ü ilitea. a) do n" 1 e f)

do n" 2, do atigo 35" üLei n" 75/13 de 72 de setembro;

E

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA pessoa coletiva de dfueito púbüco, com o

númeto 507.217.462 de identificação, com sede na Rua Direita, em SJorge da Beira, aqui

tepresentada pelo seu Ptesidente, José da Trindade Braaco, que aqui outoÍga na qualidade

de Ptesidente daJunta de SJorge daBeka Ílos tetnaos dp disposto na afinea a), do no1, do

artigo 18" dâ Lei n" 75/73, de 12 de setembro;

1. O Município da Covilhã concreíza a delegação de competências nas freguesias em

domínios do intetesse ptópdo das populações destas, em especial oo âmbito dos sewiços e

das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais.

2. A. concreinaçáo da delegação de competências visa a promoção da coesão teÍÍitoriâI, o

tefotço da soüdadedade inter-concelhia, a melhoria da qualidade dos serrriços prestados às

populações e a raclonrTização dos recursos disponíveis.
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1I ,. A delegação de competências se cotcteiza com a celebução de cofltratos

interadministtativos aos quais é aphcâvel o regime das autarquias locais e as tegras da

colaúata'çào pública, bem como os princípios gerais do ptocedimeato admiaisttativo, em

particular, â PÍossecução do intetesse publico, a continuidtde da prestação do serviço

publico e a necessidade e suficiência de recuÍsos.

É cebbrado o pÍesente coNTRÂTo DE DELEGÂÇÃO DE coMpETÊNCIÂs, na

sequência das deliberações da Càmata Municipal da Covilhã e da Assembleia Municipal da

Covilhã, datadas tespedvamente de 77 /07 /2015 e de 31 / 07 /2015, e das delibetações da

Jrrrt de SJotge daBera e da Âssembleia de Frcguesia de SJorge üBeira,que deüberaram

eautonzaratrl a sua celebtação, nos teÍnos das disposições conjugadas dos artigos 720." e

737." ü Lei n." 75/2013, de 12 de setembto, que âpÍovou o regime jurídico das autarquias

locais.

r
(Obfetivo)

O presente CONTRÂTO define as telaçôes do Município corrr aJunta de Freguesia de S.

Jorge da Beita, nomeadameÍlte, o regime a que ficam sujeitos os atos de competência do

Município delegados nestaJunta de Freguesia e que adiante se disctiminarn.

2"

(tr{atédas objeto de delegação)

A maténa objeto da delegação é a conttztação de uma tabalhadon rrào docente pata

âsseguÍat o funcionamento das atividades letivas e não letivas no Jardim-de-infância de,

SJoge da Beira, e comparticipat frrtarrrcetra:orrente oas despesas telativas à contratação da

trabalhadora, Íro ano leivo 2075/2016.
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(Direitos)

O Município, queÍ poÍ soücitação dâ Jrrt de Freguesia, queÍ poÍ decisão

fundameatada, comunicada àJunta, tem o direito de intervir nas âreas descenftalizadas.

À Junta de Freguesiâ tem o diteito de tecebet o moÍrtante abatxo indicado, que o

Município tansfenrâ p^Ía os seus coftes, com vista à rcalização dz maténa objeto de

delegação.

4"

(Obdgações)

O Município obdga-se a tansferJrr pura " Junta de Freguesia o vaTot adiante

discdminado e constânte das opções do plano e orçameÍrto municrpais, aptovados;

À Junta de Freguesia tem â obrigação de exercer as competências delegadas e realtzar as

atirridades abtaagidas nas âteas de aitaçào delegadas Íro PreseÍrte contrato.

5"

(Àrteios Financeiros)

A Junta de Freguesia comptomete-se a entregü ao Município, mensalmeÍtte, o

documento contabilístico válido comprovativo do pagameflto, sob pena de ser

suspefl sâ a transferência.

O montante máximo totaT a uansferit pelo Municípro pata a Jwta de Fteguesia é de

6.886,22€ (seis mil oitocentos e oitenta e seis euros e vinte e dois cêntimos), rcpartidos

por ftações de 626,02€ (seiscentos e vinte e seis eutos e dois cêntimos) mensais, após

eÍrtÍegâ do documento referido na alinea a) do presente artigo, e liqúdados da seguinte

forma:

- 2.504,08€ (dois mil quinhentos e quatÍo euÍos e oito cêntimos), relativo ao período

compreendido enúe os meses de setembto a dezembro de 2015, corÍespondente ao 1"

período letivo; e
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| 4382,74€,(quatro mil ttezeatos e oitenta e dois euros e catotzecêntimos), rclai1vo ao

pedodo compreendido entrc o mês de janeiro e julho de 2076, corespond ente ao 2, e
3" período letivo.

6"

@deios Técnicos)

a) Os meios técoicos à disposição da Junta de Freguesia sào: neste conlato não estão

previstos;

b) Â Juna de Freguesà, Íra execução das tarcfas objeto do presente acordo, obriga-se a

cumprit todas as orientações e ÍegÍas técnicas constafltes üLeí;
.) O Município compromete-se â prcstât à Junta de Freguesta apoio técnico solicitado.

pall a rcal1zaçã.ç das tatefas delegadas.

7"

(À{eios Humanos)

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

estão previstos.

8"

ffalidade do acotdo)

^) O presente acordo será válido pata o ano letivo 2015/2016, de acordo com o disposto

na cláusula 2" do presente Contrato;

b) Qualquer das partes poderá resolvet o acordo poÍ deliberação devidamente

fundamentada;

.) Quando a tesolução for de inrctatrvada Junta de Freguesia esta obdga-se a garanú as

obdgações assumidas tespeitantes ao período corespondente às vetbas transferidas

pelo Município, salvo acordo escd.to em conüário.
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pisposições diversas)

1 - Os pagamefltos tespeitantes ao pÍeseflte coÍrtrato serão satisfeitos otçaruentaltnente

pela classificaçáo orçamental 02/04A5U02, do orçameÍrto e com a classificação do plano

de atividades 0707/24, por onde tem cabimento oÍçamental * despesa a efectuat no

coÍrente ano e tegisado pelo compromisso número 201513216;

2 - Quaisquet questões que possâm emelgir da aphcaçáo do preseote acordo serão

didmidas por acordo enfte as partes ou Ítos teÍnos legais.

Covilhã, de setembro de 2075.

O Presidente

a
(Vitor *r#, n*etuo peteira)

I

O Presidente daJunta de Ftegueú

$r.a.,G'k 4-4 &-&/\-
Sosé da Ttindade Braaco)
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