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UNIAO DAS FREGUESIAS DE AGUALVA E MIRA SINTRA
ASSEMBTEIA DE FREGUESIA

DEUBERAgAO DA ASSEMBTETA DE FREGUESTA

DA UNIAO DAS FREGUESIAS DE AGUATVA E MIRA SINTRA

Nos termos do ort.o 52.o, n.o'3 e 4 do RJAL oprovodo pelo Lei n.o 75/2013, de 12 de

setembro; ori.o 34.o, n.os 4 e 5 do Codigo do Procedimento Administrotivo oprovodo

pelo Decreto-Lei n.' 4/2015 de 7 de joneiro, sob proposto do Junto de Freguesio, o

Assembleio de Freguesio do Unido dos Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro, oprovou

em minuto o texto do deliberogdo iomodo no Sessdo Ordin6rio de 26.O6.2V2O,

referente oo Ponlo Sele com o proposto n.o JF 102.2O2O, Protocolo de Coloborogdo

com o Cdmoro Municipol de Sinlro poro opoio nos encorgos decorrenles do

pondemio Covid-lg, que se onexo.

VOTAQAO: Aprovodo por moiorio.

Votos Tolol PS PSD CDS/PP CDU BE IND
A Fovor l3 l0 I I

Contro n

Abstenc6es z 2

Assembleio de Freguesio do Unido dos Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro, 26 de
junho de 2020

RUA ANToNto NUNES SEQUEIRA, I 68, 2735-054 lculLvecRcEM I AVENTDA TtMoR LoRosAE, I o. LOJA 14, 273s-s93 RcuRtvncncEu
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Proposto n.o JF 102/2020

Protocolo de Coloborogdo com o Cdmqro Municipol de Sintro poro opoio nos
encorgos decorrentes do pondemio Covid-,l9

Considerondo que o OrgonizoEdo Mundiol de So0de quolificou o doenqo Covid-19 como
umo pondemio internocionol, constituindo umo colomidode p0blico.
Considerondo que o municipio de Sintro, otroves do Despocho n.o j}-p/2020, de l6 de
mqrgo, oprovou um conjunto de medidos de ombito sociol destinodos o opoior os fomilios.
os empresos e os instituigdes porticulores de solidoriedode sociol (IPSS), ossim como o
Hospitol Fernondo Fonseco, no quodro do pondemio Covid-19.
Considerondo que os Freguesios sdo um importonte porceiro do municfpio no opoio ds
populog6es mois vulneroveis, e, especiol duronte o perlodo de emergdncio sonitdrio, e que,
tol como os demois orgonizogOes, sofrerom com um forte impocto do crise, nomeodomente
no plono finonceiro.

Considerondo o proposto opresentodo pelo Cdmoro Municipol de Sintro poro o promogdo
e olorgomento do opoio oos mois corenciodos, otrov6s de um olinho de opoio finonceiro no
montonte globol de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) por freguesio, destinodo o opoior
porte dos encorgos suportodos com o odogOo de medidos de mitigogdo do pondemio
originodo pelo pondemio Covid-19 e seus efeitos sociois, nos termos do minuto em onexo.
Considerondo os competdncios definidos nos olfneos m) e n) do n.o 1 do ortigo l6.o do Lei n.o
75/2013, de l2 de setembro.

Considerondo os compet6ncios de oprecioqdo e fiscqlizogdo definidos nos olineos g) do n."
1 e k) do n.o 2, ombos do ortigo 9.' do Lei n.o 75120i3, de l2 de setembro.

Atento oos considerondos e oo enquodromento legol ocimo referidos, proponho que se
delibere:

l. Aprovor o Protocolo de coloborogdo o celebror com o Cdmoro Municipol de Sintro,
destinodo o opoior porte dos encorgos suportodos com o odogdo de medidos de
mitigoEdo do pondemio originodo pelo pondemio Covid-19 e seus efeilos sociois, nos
termos do minuto em onexo.

2. Solicitor d Assembleio de Freguesio do Unido de Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro o
opreciogdo do minuto do Protocolo de coloboroEdo o celebror com o Cdmoro
Municipol de Sintro, destinodo o opoior porte dos encorgos suportodos com o odogdo
de medidos de miiigogdo do pondemio originodo pelo pondemio Covid-I9 e seus
efeitos sociois.

AguolvoCoc6m, l5 de junho de 2020

XF\
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Frequesia

Assinado por: CARLOS MIGUEL NUNES CASIMIRO PEREIRA
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Proposlo n.o JF 102/2020

Protocolo de Coloborogdo com o Cdmoro Municipol de Sintro poro opoio nos
encargos deconentes do pondemio Covid-.l9
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Votos q fovor

Presidente
Corlos Cosimiro {

Secretdrio
DOmoso Mortinho X

Tesoureiro
Jodo Costonho X

I 
o Vogol

Heleno Cordoso

2" Vogol
Cristino Mesquito 4

3o Vogol
Ricordo Vorondos X

4o Vogol
Victor Feneiro

(

Iolol 6

Volos contro

Presidente
Corlos Cosimiro

Secretdrio
Ddmoso Mortinho

Tesoureiro
Jodo Coslonho

1'Vogol
Heleno Cordoso

2" Vogol
Cristino Mesquito

3'Vogol
Ricordo Vorondos

4'Vogol
Victor Fereiro

Tolol

DeliberogGio: Aprovodo

Unonimidode

Reprovodo

Moiorio

Absleng6es

Presidente
Corlos Cosimiro

Secret6rio
Ddmoso Mortinho

Tesoureiro
Jodo Coslonho

1" Vogol
Heleno Cordoso

2'Vogol
Cristino Mesquito

3o Vogol
Ricordo Vorondos

4o Vogol
Victor Feneiro

Totql O

K
tr

Aprovodo em minuto, no reunido de 2020.06.18 poro efeitos
e n.o 4 do ortigo 57.o, do Lei n.o 75/2013, de l2 de setembro,
C6digo de Procedimento Adminisirotivo.

do disoosto nos termos do n.o 3
e n.o 4 e n.o 5 do ortigo 34.o do

O Presidente:

O Secretdrio:

O Tesoureiro:

O lo Vogol:

O 2o Vogol:

O 3o Vogol:

O 4o Vogol:
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Considerando que:

1. A OMS qualificou, no dia L1 de margo de 2020, a emergEncia de sa(de p0blica

provocada pela doenga Covid-19 como uma pandemia internacional, constituindo uma

calamidade p(blica;

A situagSo evoluiu muito rapidamente em todo o mundo e, em particular na Unido

Europeia, com efeitos muito nocivos, em especial, nos planos sanit6rio, econ6mico e

socia l;

Portugal ndo ficou imune a esta realidade, o que motivou a DeclaragSo do Senhor

Presidente da Reptiblica n.s L4-A/2O20, de 18 de margo - Declarag6o do Estado de

Emergdncia Nacional - e posteriormente, em 03 de maio de 2020, a DeclaragSo da

Situagfio de Estado de Calamidade, pelo Governo de Portugal;

A situagSo de pandemia vivida em Portugal obrigou ao confinamento da populagSo e ir

supressdo ou redugSo das atividades econ6micas gerando uma drdstica diminuigdo de

rendimentos das familias a par do significativo aumento do desemprego, tornando

imperiosa a adogSo de medidas excecionais e tempordrias de combate A pandemia e

seus efeitos econ6micos e sociais;

O MLrniclpio de Sintra, atrav6s do Despacho n.e tB-P/2020, de ].6 de mar9o, aprovou

um conjunto de medidas de Ambito social destinados a apoiar as famflias, as empresas

e as Instituiqdes Particulares de Solidariedade Social (IPSS), assim como o Hospital

Fernando da Fonseca, no quadro da pandemia Covid-19;

As Freguesias, sdo um importante parceiro do Municipio no apoio is populag6es mais

vulnerdveis, em especial, durante o periodo de Emerg6ncia Sanitdria e que, talcomo as

demais organizag6es, sofreram um forte impacto da crise, nomeadamente, no plano

fina nceiro;

7. O aumento das situag6es de emergdncia social provocadas no quadro da atual crise

sanitiiria, obrigou as Freguesias a ampliarem as suas respostas sociais,
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designadamente, no plano alimentar, entrega de bens e medicamentos, e no apoio

psicossocia I is popula 96es;

8. o Municlpio reconhecendo o importante papel desempenhado pelas Freguesias, no

quadro da pandemia da covid-L9, designadamente, atrav6s da promog6o e

alargamento do apoio aos mais carenciados, decidiu criar uma linha de apoio financeiro

ds Freguesias e UniSo de Freguesias, no montante global de 275.000,00 € (duzentos e

setenta e cinco mil euros), cabendo a cada uma o valor de 25.000,00 € (vinte e cinco

mil euros), destinado a apoiar parte dos encargos suportados com a adogdo de medidas

de mitigagdo da Covid-j.9 e seus efeitos sociais;

9. o Municipio entende gue a concessSo deste apoio financeiro, se reveste de relevante

interesse municipal e que em muito vai beneficiar a sua populaEdo;

Considerando ainda que:

os Municlpios disp6em de atribuig6es nos dominios da sa[de e agf,o social, nos termos

das alineas g) e h) do n.e 2 do artigo 23,s do regime juridico das autarquias locais,

aprovado pela Lei n.e75/2013, de L2 de setembro;

Compete ds C6maras Municipais deliberar sobre as formas de apoio a entidades e

organizag6es legalmente existentes, apoiando atividades de natureza social, incluindo

aquelas que contribuem para a promogfio da sa0de e a preveng6o de doengas, bem

como participar na prestagS0 de servigos e prestar apoio a pessoas em situaES0 de

vulnerabilidade, nos termos das alineas a), u) e v) do n.s 1do artigo 33.e do citado

regime jurldico;

A dotageo financeira que resulta da presente proposta, no valor de 275.000,00 €

(duzentos e setenta e cinco mil euros), encontra-se prevista nas Grandes op96es do

Plano para 2020, na R(brica 23,5.2020.83.9 - Fundo de Emerg€ncia Social/Medidas de

ContingAncia/Trf - freguesia;

o encargo financeiro assumido no dmbito do presente protocolo ficard condicionado i
exist€ncia de fundos disponiveis, nos termos do disposto na Lei n.e B/2otz, de 21de

fevereiro - Lei dos compromissos e pagamentos em Atraso, que aprova as regras

aplicdveis i assungdo de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades
Reunl6o de
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p6blicas, regulamentada pelo Decreto-Lei n.e 127 /2012, de 2I de junho, n6o havendo

lugar a qualquer indemnizagdo decorrente da respetiva indisponibilidade.

Tendo a honra de propor que a CAmara Murricipal de Sintra, nos termos e com os fundamentos

de facto e de direito acima expostos e ao abrigo do disposto no na alinea ccc), do n.e 1, do

artigo 33.e, Regime Juridico aprovado pela Lei n.e 75120t3, de L2 de setembro, delibere

solicitar ) Assembleia Municipal autorizagSo, ao abrigo da alinea j), do n.e 1, do artigo 25.e do

mesmo regime, celebrar com as Freguesias e UniSo de Freguesias um Protocolo de

ColaboragSo que inclui a prestagSo de uma verba no montante global de 275'000,00 €

(duzentos e setenta e cinco mil euros), cabendo a cada Freguesia o valor de 25.000,00 € (vinte

e cinco mil euros), destinado a apoiar parte dos encargos suportados com a adogdo de

medi{as de mitigag5o da pandemia originada pela Covid-19 e seus efeitos sociais.

Junta de Freguesia de AlgueirSo-Mem Martins
Apoio financeiro: 25,000,00 €

NIF: 680 001 1Bz

Junta de Freguesia de Casal de Cambra

Apoio financeiro: 25.000,00 €

NIF: 506 855 704

Junta de Freguesia de Colares

Apoio financeiro: 25.000,00 €

NIF: 680 030 956

Junta de Freguesia de Rio de Mouro
Apoio financeiro: 25.000,00 €

NIF:506 84t97-8

Unido das Freguesias de Agualva e Mira Sintra

Apoio financeirot 25.000,00 €

NIF: 510 833 896

Unifio das Freguesias de Almargem do Bispo, P6ro Pinheiro e Montelavar

Apoio financeiro: 25.000,00 €

NIF: 510 834 230

Uni6o das Freguesias do Cac6m e Sdo Marcos

Apoio financeiro: 25.000,00 €

NIF:510 841325
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UniSo das Freguesias de Massamd e Monte Abraio
Apoio financeiro: 25.000,00 €
NIF: 510 837 808

UniSo das Freguesias de eueluz e Belas
Apoio financeiro: 25.000,00 €
NIF: 506 840 034

UniSo das Freguesias de Sio Jodo das Lampas e Terrugem
Apoio financeiro: 25.000,00 €
NIF: 510 839 789

UniSo das Freguesias de Sintra
Apoio financeiro: 25.000,00 €
NIF:510 840 230

Sintra, Pagos do Concelho, 28 de maio rle2020

O Presidente da CAmara
.') ./.j( n

-.r' (Basilio Horta)

"-,.7
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Geral - JF Agualva Mira Sintra

De:
Enviado:
Para:

Assunto:

Anexos:

Bom dia,

scon <scon@cm-sintra. pt>
quarta-feira, 17 de junho de 2020 11',28
geral@famm. pt, geral@casalcam bra. com ; colares@f-colares. pt; geral@f-
riodemouro.pt; 'geral@f-agualvamirasintra.pt'; geral@f-apm.pt; 'secretariageral@uf-
cacemsmarcos. pt'; geral@uf-massamamabraao. pt; geral@ufqueluzbelas. pt;
geral@uflam pasterrugem. pt; geral@u n iaodasfreguesias-sintra. pt
Notificagio da aprovagio da minuta/Marcagio da assinatura do protocolo de cooperagSo
no Ambito dos encargos suportados com a adogflo de medidas de mitigagSo da
pandemia originada pelo COVID-19 e seus efeitos sociais
oficio... pdf; minuta. pdf

Para os efeitos tidos por convenientes, envia-se em anexo o oficio da Cdmara Municipal de Sintra SM 3L270/2020,
bem como a minuta do protocolo de cooperagdo relativo ao procedimento identificado em epigrafe.

Os melhores cumprimentos,

Marta Bdrbara
Email : scon@cm-sintra.pt
Largo Dr. Virgilio Horta,
DAAC/SecaSo de Contratos
27L4 501 Sintra
Telf. 21 923 86 52
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Esta mensagem de correio eletr6nico e os ficheiros nela contidos ou anexados destina-se ao uso exclusivo dos seus destinat6rios e
poder6 conter dados pessoais, informagio privada, confidencial ou legalmente protegida. Se a presente comunicagSo incluir dados
pessoais, a pessoa ou a entidade a quem 6 dirigida est6 obrigada ao cumprimento do disposto no Regulamento geral da ProtegSo de
Dados (Regulamento EU 2016/679-PE/C de 2016104127) e demais legislagio aplic6vel, devendo manter em total confidencialidade e
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Exmo(a). Senhor(a)

Presidente da Junta/Unido de Freguesia

Sua refer6ncia Sua Comunicageo Nossa refer6ncia
SM n.' 31270/2020

Data
1 6-06-2020

ASSUNTO: Notificagio da aprovagao da minuta/Marcagio da assinatura do

Protocolo de Cooperagio

Informo V. Exa. que a Assembleia Municipal deliberou, na 2.a sessao extraordin6ria

realizada a 08/06/2020, aprovar sob a Proposta da CAmara Municipal n.o 361-P12020,

aprovada na reuniao de 0210612020, a celebragSo do protocolo de cooperagao no

Ambito dos encargos suportados com a adogSo de medidas de mitigagio da pandemia

originada pelo COVID-19 e seus efeitos sociais, nos termos da minuta em anexo.

Informo ainda V. Exa., que a cerim6nia de assinatura do referido protocolo de

cooperagdo est6 agendada para o pr6ximo dia 2910612020, is 12:30 no Edificio dos

Pagos do Concelho - Sala R6s do Ch6o.

Previamente d data da outorga, solicito a V. Exa. se digne remeter a estes servigos, as

deliberagdes dos orgios da freguesia que aprovaram a celebragio do referido

protocolo.

Com os melhores cumprimentos,

A chefe de Divisdo de Assuntos Administrativos e Contratualizaglo

Por subdelegagSo de compet6ncias

Despacho n.o 1 DIR-DAF12017

(Alexandra de Sousa Rebelo)

Anexo: O mencionado
seca6o de contratos- DtvlsAo AssuNros ADMlNlsTRATlvos E coNTRAIUALIZAQAO
Largo Dr. Vergllio Horta, 2714-501 Sintn - Telefone:21 923 8652 / 21 923 8654 - Fax: 21 923 8653
e-mail: scon@cm-sintra. pt
www.cm-sintra.pt
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MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAQAO Ne I ZO2O

A cELEBRAR ENTRE o wulttcipto DE stNTRA E A FREGUestn/urutAo DE FREGUESIAS

- LTNHA DE Apoto pARA coMpamctpRQAo DE DESPESAS REALIzADAS PELAS

FREGUESTAS/UM6eS DE FREGUESTAS NO AtMglrO DA PANDEMIA ORIGINADA PELA COVID'

19 E SEUS EFEITOS SOCIAIS -

Considerando que:

A OMS qualificou, no dia 11 de margo de 2020, a emergQncia de sa{de pfblica

provocada pela doenga Covid-]"9 como uma pandemia internacional, constituindo uma

calamidade pf blica;

A situagdo evoluiu muito rapidamente em todo o mundo e, em particular na Unido

Europeia, com efeitos muito nocivos, em especial, nos planos sanit6rio, econ6mico e

social;

Portugal nao ficou imune a esta realidade, o que motivou a Declaragao do senhor

presidente da Rep0blica n.s 14-A12020, de 18 de margo - Declaragao do Estado de

Emergencia Nacional - e posteriormente, em 03 de maio de 2020, a Declaraqdo da

Situagdo de Estado de Calamidade, pelo Governo de Portugal;

A situagdo de pandemia vivida em Portugal obrigou ao confinamento da populagao e it

supress5o ou redugdo das atividades econ6micas gerando uma drdstica diminuigSo de

rendimentos das familias a par do significativo aumento do desemprego, tornando

imperiosa a adogdo de medidas excecionais e tempordrias de combate d pandemia e

seus efeitos econ6micos e sociais;

o O Municipio de Sintra, atrav6s do Despacho n.e LB'P12020, de 16 de margo, aprovou

um conjunto de medidas de dmbito social destinados a apoiar as familias, as empresas

e as Instituigdes particulares de Solidariedade Social (IPSS), assim como o Hospital

Fernando da Fonseca, no quadro da pandemia Covid-L9;

Reuni6o de
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As Freguesias, sdo um importante parceiro do Municipio no apoio ds populag6es mais

vulnerdveis, em especial, durante o periodo de Emergdncia Sanitdria e que, tal como

as demais organizag6es, sofreram um forte impacto da crise, nomeadamente, no

plano financeiro;

o aumento das situagdes de emergdncia social provocadas no quadro da atual crise

sanitdria, obrigou as Freguesias a ampliarem as suas respostas sociais,

designadamente, no plano alimentar, entrega de bens e medicamentos, e no apoio
psicossocial ds popula96es;

o Municipio reconhecendo o importante papel desempenhado pelas Freguesias, no
quadro da pandemia da covid-L9, designadamente, atrav6s da promogdo e

alargamento do apoio aos mais carenciados, decidiu criar uma linha de apoio
financeiro irs Freguesias e Unido de Freguesias, no montante global de 275,000,00 €
(duzentos e setenta e cinco mil euros), cabendo a cada uma o valor de 25.000,00 €
(vinte e cinco mil euros), destinado a apoiar parte dos encargos suportados com a

adogdo de medidas de mitigagdo da covid-19 e seus efeitos sociais;

o Municipio entende que a concessdo deste apoio financeiro, se reveste de relevante

interesse municipal e que em muito vai beneficiar a sua populag5o;

o presente protocolo de cooperag6o deve ser acompanhado dos meios necessdrios i
sua adequada concretizageo;

r A celebragao do presente protocolo de cooperagSo pressupoe prdvia autorizagdo quer
da Assembleia de Freguesia, quer da Assembleia Municipal, sob proposta dos

respectivos 6rg5os executivos [alinea j) do n.e 1 do artigo g.e, alineas m) e n) do n,e ]"

do artigo 16.e, alinea j) do n.s L do artigo 25.e e alineas o), u) e ccc) do n.e 1 do artigo
33,e do Regime Juridico, aprovado pela Lei n,e 7s/20r3, de r2de setembrol;

ReunlSo de
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. No caso vertente, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia de

autorizaram a celebragSo do presente Cooperaqdo nas suas reuni6es

de J-J-e J-J , respectivamente'

Entre:

O MUNlCtpfO of slrufnA, pessoa colectiva de direito p(blico ns 500 051 062, com sede no

Largo Dr, Virgilio Horta, 27IO-5OI Sintra, neste ato representado pelo Presidente da

C6mara Municipal, Senhor Dr. Basilio Horta, nos termos da alinea a) e c) do ns 1 e f) do ne2

do artigo 35e do Regime Jurfdico aprovado pela Lei ne 75/2013, de 12 de setembro, na

qualidade de presidente da CAmara Municipal de Sintra, identificado como PRIMEIRO

OUTORGANTE.

pessoa coletiva de direito p0blico ns

com sede em ---------- neste ato representada pelo Presidente da Junta de

Freguesia, Senhor/a, no uso das suas competdncias previstas nas alineas a), f) e g) do n'e 1

do artigo 1B.s do Regime Jurldico aprovado pela Lei ns 7512Ot3, de 12 de Setembro,

identificado como SEGUNDO OUTORGANTE.

li livremente acordado de boa-f6, reduzido a escrito e reciprocamente aceite o presente

Protocolo de Cooperagao, adiante referido como "Protocolo", que se rege pelas seguintes

Cldusulas:

Cldusula 1.e

Objecto

O presente protocolo tem por objeto disciplinar a concrgtiza9eo qe um9 l poio

financeiro criada pelo l)/lunicjpio para compartici elas

Freguesias/Uni6es de Freguesia no dmbito da pandernia originada pela Covid-l9 e respetivos
/'t'#

efeitos sociais.

Cldusula 2.e

Princlpios

E

A

Reunido de
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1,

2,

1,.

2,

A negociagSo, celebragdo, execugdo e cessagSo do presente protocolo obedece aos

principios da subsidiariedade, da estabilidade, da prossecug5o do interesse p(blico, da

necessidade e suficirOncia de recursos, bem como da boa administragdo.

Nas relagdes entre as partes contraentes vigoram os principios da transpar6ncia, boa-
f6, lealdade e cooperagdo, pautados por critdrios de efici6ncia na prossecugdo do
interesse p0blico.

Cl6usula 3.9

Obrigag6es do primeiro Outorgante

o Primeiro outorgante d,:ponig"l'i1g[glgglde 275.000,00,€ (duzentos e setenta e
cinco mil euros) destinada a co pelas

Ft:95:3jl-n:ggg9- Fryguesias no ambito do combate i pandemia originada peta

Covid-19 e seus efeitos sociais.

A verba referida no n0mero anterior 6 repartida pelas Freguesias e Uni6es de
Freguesias, cabendo a cada uma um valor at6 ao limite mdximo de 25.000,00 € (vinte e

cinco mil euros).

3' o apoio previsto no n(mero anterior destina-se comparticipar parte das despesas

realizadas pelas Freguesias e Uni6es de Freguesias, objetiva e fundamentadamente,

"r u,iu vigos no dmbito do combate i pandemia

originada pela Covid-19 e seus efeitos sociais,

4. A disponibilizagSo de verbas pelo primeiro outorgante 6 efetuada no prazo mdximo de
cinco dias ap6s verificagdo e aprovagdo da c6pia da fatura/recibo.

5' Todas as transferdncias de meios financeiros por parte do primeiro outorgante estf,o
condicionadas i existGncia de fundos disponiveis, no 6mbito do disposto na Lei n.e

8/2072, de 21 de setembro - Lei dos compromissos e pagamentos em Atraso,
complementada pela Lei n,e rz7/2012, de 21 de Junho e demais legislagdo em vigor
nao havendo em caso de indisponibilidade, lugar a quarquer indemnizagdo ou
compensa96o dai decorrente.

Cl6usula 4.e

Obrigag6es do Segundo Outorgante

1. o segundo outorgante fica responsiivel: Doct',Agencrado com oN"4\a) P..l:_q!.9tro!gj:qJl@s etegiveis no amoito oi drotocoro;

Reunido de
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b) Pela corrgta ge_t"kgdg399:991"" d.*!._nt, equipamentos e servigos adquiridos

no 6mbito do protocolo.

Z. lncumbe ao Segundo Outorgante a apresentagSo de c6pia da fatura/recibo

devidamente fundamentada ag*Elmgl1gggt"gg1nte. t-endo em-_vista a subse9uente

disponibilizagSo de verbas por este.

Cl6usula 5.c

Acompanhamento e controlo

1. A execugfio do presente protocolo serd acompanhada pelo Primeiro Outorgante que
P\"u*

pode, a todo o tempo, solicitar ao Segundo Outorgante documentos relativos i
.:^.:y *t *t*"i" 4"

cumprimento do presente protocolo.

Z, A andlise documental ir aplicagSo dos apoios previstos no contrato e as vistorias que

haja necessidade de realizar, sdo efetivadas pela DSAS,

ClSusula 6.e

Entrada em vigor, vig6ncia e produgSo de efeitos

O protocolo entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva assinatura e vigora at6 se

eseotar da verba referida na cliiusula 3e'

Z. O protocolo produz efeitos ir data da Declaragdo do Senhor Prqslden.!.. !3_Bep0blica

^.yjl^^,j:1lt Y:l- Declarasdo do Estado de Emergdncia Nacional.

Cl6usula 7.4

RevisSo

O protocolo pode ser objeto de revisSo e alterag6es, por acordo expresso das Partes,

no que se mostre estritamente necessdrio, mediante adenda com as alterag6es a

introduzir, as quais passam a fazer parte integrante do mesmo'

euaisquer alteragdes ao protocolo devem ser objeto de aprovagdo pr6via atrav6s da

deliberag|o dos 6rg5os competentes, s6 sendo viilidas se constarem de documento

subscrito pelos outorgantes nos termos do Contrato Original, que deve ser junto e

passar a fazer parte integrante do contrato.
Reunido de
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Cl6usula 9.3

Resolu96o

t. As partes podem resilyer_g_Eotocolo por incumplrlelto da contraparte ou por

razdes de relevante interesse p0blico, devidamente fundamentadas,

A resolug6o do contrato deve ser submetida a deliberagdo dos 6rg6os Executivo e

Deliberativo da respectiva Autarquia.

A resolugdo 6 concretizada mediante oficio registado remetido ao co-contraente,

Cldusula 10.E

Dilvidas e interpretagdo de lacunas

Em tudo o n6o estipulado aplicar-se-6 o Regime Jurldico aprovado Lei n,e Tslz}I3,de 12 de

setembro, o C6digo do Procedimento Administrativo e o C6digo dos Contratos p0blicos.

Cldusula 15.e

Foro Competente

Para a resolugSo de quaisquer litigios entre as partes sobre a interpretagdo e execugdo deste
protocolo serd competente o TribunalAdministrativo e Fiscalde sintra, com expressa ren(ncia
a qualquer outro.

Cldusula 16.e

Publicitag6o

o presente Protocolo 6 objeto de publicitagdo no site institucional do Municipio de sintra e da

Junta da ------------, sem prejuizo da publicitagSo legal das delibera96es dos 6rgdos do
Municipio e Freguesia, prevista no artigo 56s do Regime Juridico aprovado Lei n.e 75/2013, de
12 de setembro,

*-- A despesa global mdxima estimada para este protocolo 6 de 275.000,00 € (duzentos e

setenta e cinco mil euros) 
" "n a Municipal de !io[ra, ao

abrigo da alinea j) do ne 1 do artigo 25e do Regime Juridico aprovado Lei n.e 7s/2Or3,de 12 de

n 2 ltjll, 20?0
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setembro, por deliberag6o tomada na sua SessSo '.....,..' de....'.' de........,...de2020.---'

-- Este protocolo face ao seu valor global, nf,o estd sujeito a fiscalizagdo pr6via do Tribunal de

Contas, nos termos do preceituado nos artigos 46.e e 43.e, da Lei n(mero 98/97, de 26 de

Agosto, com as altera96es vigentes,--

Pagos do Concelho, .,,......de ...,.............de 2020

Pelo Municipio de Sintra

O Presidente da Cdmara

( Basilio Horta )

Pela Freguesia/Uni6o de Freguesias de

Presidente da Junta

ReuniSo de
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