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S.IORGE DABEIRÂ

PRIMEIRO CONTRAENTE:

MUNICIPIO DA COVILHÃ pessoâ colectiva de direito público, com o número

505.330.768 de identificaçáo, com sede na Praça do Município, na Covilhã, aqü devidamente

representado por VÍTOR MANUEL PINHEIRO PEREIRA, §ue aqú outorga na

qualidade de Presidente da Càrnara Municipal da Covilhã, nos temos da alinea a) do n" 1 do

artigo 35", conjugado com o disposto ra alínea f) do n." 2, ambas as disposições do RJAL -
RegrmeJurídico das Àutarquias Local-, aprovado pela Lei n" 75/201,3, de 72 de Setembro.

SEGUNDA CONTRAENTE:

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRÀr pessoa coledva com o número 507.217.462 de

identificação, com sede na Rua Direita, São Jorge da Beira, aqui reptesentadâ poÍ JOSE

TRINDADE BRÂNCO, que aqui outotga na qualidade de Presidente da Junta de Fteguesia

de S. Jorge daBera.

Considerando que:

1-O Município da Covilhã cotcretfza a delegação de competências nas fteguesias em

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

e das actividades de proximidade e do apoio directo às comunidades locais.

2- A concreúzação da delegação de competências visa a ptomoção da coesão teÍlitolial, o

refotço da soüdadedade inter-concelhia, a melhoria da qualidade dos serr.iços ptestados

às populações e a taciontlizaçio dos tecutsos disponíveis.

3-A delegação de competências se concretiza com a celebração de conúatos

interadministrativos aos quais é aplicável o regime das autarqúas locais e as tegtas da

contatação pública, bem como os pdncípios gerais do procedimento adminisftativo, em

particular, â pÍossecução do interesse publico, a continuidade da ptestação do serviço

publico e a necessidade e suficiência de recuÍsos.
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É celebrado o presente CONTRÂTO DE DELEGÂÇÃO DE COMPETÊNCIÂS, na

sequência das delibetações da Càman Municipal da Covilhã e da Assembleia Municipal da

Covilhã, datadas respectivamente de 1.0/04/2015 e de28/04/2075, e das deliberações daJunta

de Freguesia e da Âssembleia de Freguesia de SãoJorge daBetta, que deüber^Íàrr, e a.utoÍ1aàtaÍra

a sua celebtaçào, nos temos das disposições conjugadas dos attigos 1.20." e 131." do RJAL,

aprovado pela Lei n." 75/2073, de 72 de setembro.

Nestes termos, é celebrado o Contrato de Delegação de Competência, que se rege pelas

cláusuias seguintes:

Cláusula 1'

(Obiectivo)

O presente CONTRÂTO define as relações do Município da Covilhã com a Freguesia da S.

Jorge da Be:ra, nomeadameflte, o tegime a que ficam sujeitos os actos de competências do

Município delegados nestaJunta de Freguesia e que adiante se discriminam.

Cláusula 2'

(Matédas obiecto de delegação)

Com o pÍeseÍrte cofltÍato, a matéria objecto da delegação na Junta de Freguesia é a conúataçáo

de trabalhos de manutenção e conservação de caminhos das Estradas Municipais no território

daJunta de Freguesia de São Jorge da Beira.

Cláusula 3'

(Direitos)

O Município, quet pot solicitação daJunta de Freguesia, queÍ poÍ decisão fundamentadas,

comunicadaàJuúa, tem o direito de intenir nas áreas descentralizadas;

A Junta de Freguesi^ terr. o rliteito de receber o moÍrtaÍrte abaixo indicado, que o Município

transferirá para os seus cofÍes, com vista à realtzaçào da rraaténa objecto de delegação

a)

b)
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(Obrigações)

a) O Município obdga-se a ftansfeú pffa zJunta de Freguesia o Valor adiarte üscriminado e

coflstânte das opções do plano e oÍçâmento municipais, aprovados;

b) Â Junta de Freguesia tem a obngaçáo de exetcet as competências delegaüs e reahzar as

actirridades abrangidas nas âreas de act:ua'çã,o delegadas no pÍesente protocolo.

Cláusula 5"

(Meios Financeiros)

b)
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ü A Freguesia compromete-se a erLtÍegaÍ ao Município, o documeÍtto contabilístico váüdo,

comptovativo do serviço prestado, sob a pena de ser suspeÍrsâ a ftansferência;

O montante máximo total a ftansfeú pelo Municípío pan a Freguesia de S. Jorge daBetta é

de 35.000€ (tdnta e cinco mil eutos);

O pagamento será feíto até seis (6) meses ap6s z execução da obta.

Cláusula 6"

(Meios Técnicos)

") Os meios técnicos à disposição da Freguesia são: neste pÍotocolo não previstos;

b) Â Fteguesia, Íta execução das tarefas obiecto do presente acoÍdo, obdga-se a cumprir todas

as orientações e Íegras técnicas constantes da Lei;

.) O Município compromete-se a prestaÍ à Freguesia apoio técnico soücitado pata a reahzaçào

das tatefas delegadas.

Cláusula 7'

(Meios Humanos)

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

estão ptevistos.

Cláusula 8'

(Validade do acordo)

ü O presente acordo será váüdo até final do mandato em curso.

b) Qualquer das pârtes poderá resolver o acordo por deliberação devidamente

fundamentada, por incumprimento da contÍâparte ou poÍ tazões de relevante interesse

público;
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.) Quando a resolução for de iniciativa da Freguesiâ esta obriga-se a ganntir as obrigações

assumidas respeitantes ao período corespondente às vetbas úansfeddas pelo

Município, salvo acordo escdto em contrátio.

Cláusula 9"

os termos do presente contÍato '.rrj:ilffi:] peta càmara Municipal à autonzação

da Assembleia Municipal da Covilhã, flos termos das disposições conjugadas da di;:'ea

m) do n. "1 do atigo 33.", com aahtea k) do n." 1 do artigo 25.",ambas do regime

iuídico das autarquias locais aptovado pela Lei n." 75/2013, de 72 de setembro.

Cláusula 10"

(Disposições divetsas)

Os pagamentos respeitântes âo pÍesente contÍâto serão sadsfeitos otçamentalmente

pela classiâcaçã.o orçamental n" 02/08050102, do orçameflto e com a classificação

do plano de actividades 0901/15, por onde tem cabimento oÍçâmentala despesa a

efectuat Íro coÍrente ano e registado pelo comptomisso númeto 2015 /1.658;

Quaisquer questões que possam emergir da apltcaçào do ptesente acotdo setão

dirimidas pot acordo entÍe âs paÍtes ou Íros termos legais.

Corrilhã, 29 de abrd,2075

Primeiro Conttaente- Segundo Contraente,

Presidente da Junta de Freguesia
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Sosé Trindade Branco)


