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Proposfo n.' Jt 42/2O22
Controto interodministroiivo de delegoedo de competdncios enfre o Municlpio de

Siniro e o Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro poro o monutengdo preventivo e
conetivo dos instologOes e equipomentos escolores do segundo e terceiro ciclo do

ensino bosico e secund6rio do rede p0blico

Considerondo o Proposto n.'159/2019, de l0 de oulubro. e o Proposto n." 3412021, de 04 de
moreo, que oprovou o conlrolo interodministrotivo de delegoeoo de competCncios enfre o
Municlpio de Sintro e o Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro poro o monulengdo preventivo e
conetivo dos insfologoes e equipomenlos escolores do segundo e lerceiro ciclo do ensino
b6sico e secund6rio.
Considerondo que o Cdmoro Municipol de Sintro propds d Junto de Freguesio um novo
controto de coloborogdo poro o monuienEAo prevenlivo e correiivo dos instolog6es e
equipomentos escolores do segundo e lerceiro ciclo do Ensino B6sico e Secunddrio.
Considerondo que o Cdmoro Municipol de Sinlro oprovou em 0Z de fevereiro de 2022 o
referido Controlo interodminisirotivo de delegoedo de compelencios. nos lermos do minuto
que se junto em onexo.
Considerondo que o Junlo de Freguesio, opesor dos limitog6es finonceiros do proposto, se
reve nos considerondos do Conlroto interodministrotivo de delegoedo de compelCncios.
Considerondo que olrov6s deste controio interodministrotivo, o Junlo de Freguesio ossume o
responsobilidode pelo reolizoe6o de um con.iunlo de pequenos obros tipificodos, ot6 oo volor
de €86.71 1,78 (oitenlo e seis mil, selecentos e onze euros e sefento e oilo c6ntimos),
conespondenle oo montonte onuol o lronsferir poro o Junto de Freguesio.
Considerondo que o Junto de Freguesio, pelo suo proximidode e conhecimento direlo dos
problemos, pode efeluor os intervengoes deconentes do presenie conroro
interodministrolivo de delegogdo de compelCncios com mois efici6ncio.
Considerondo o previsto no olineo e) do n.. I do ortigo 132.. do Lei n.. t'/20j3, de i2 de
setembro, em mot6rio de competCncios municipois deleg6veis nos Juntos de Freguesio.
Considerondo o previsto no olineo i) do n." 1 do oriigo 16.. do Lei n.. 75/2013, de 12 de
setembro, poro o celebroedo de ocordos de execugdo.
Considerondo ser compef6ncio do Assembleio de Freguesio do Unido dos Freguesios de
Aguolvo e Miro Sintro o oulorizogdo poro o celebrogdo de protocolos, nos lermos do olaneo
i) do n.' I do ortigo I 6.' do Lei n-' 7 5/2013. de I 2 de selembro.

Atento oos considerondos e oo enquodromento legol ocimo referido, proponho que se
delibere:
l. Autorizor o ossinoturo do "Conlroto lnterodministrotivo de delegoeoo de compelencios

entre o Municipio de Siniro e o Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro poro o monutengdo
preventivo e conelivo dos instologoes e equipomenios escolores do segundo e terceiro
ciclo do ensino b6sico e secund6rio", nos termos definidos no minuto oorovodo oelo
Cdmoro Municipol de Sinlro.

2. Remeter o proposto poro opreciogdo do Assembleio de Freguesio do Unido dos Freguesios
de Aguolvo e Miro Sintro.

AguolvoCoc6m , | 4 de fevereiro de 2022

RUA ANTONIO NUNES SEQUEIRA, ]68, 2735-054 AGUALVACACEM I AVENIDA TIMoR LoRosAE, ]0, LoJA ]4, 2/35 593 AGUALVACAcEM
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Proposlo n,o JF 42/2022

Controto inierodministrotivo de delegoqdo de compet6ncios entre o Municlpio de
Sintro e o Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro poro o monutengdo preventivo e
coneiivo dos instolog6es e equipomentos escolores do segundo e terceiro ciclo do
ensino bdsico e secund6rio do rede p0blico

Deliberogdo: Aprovodo Reprovodo I
U nonimidode Moiorio

K
a

Volos o tovor

Presidente
Corlos Cosimiro X

Secret6rio
Heleno Cord05o 4

Tesoureiro
JoAo Costonho X

I .' Vogol
Ricordo vorondos X

2." Vogol
Cristino Mesquito x

3.' Vogol
Ant6nio Silvo x

4.' Vogol
Gongolo Corvolho x

Iofol

Volos conho

Presidente
Corlos Cosimiro

Secret6rio
Heleno Cordoso

Tesoureiro
Jodo Coslonho

I ." Vogol
Ricordo vorondos

2." Vogol
Crl5tino Mesquito

3." Vogol
An16nio Silvo

4.' Vogol
Gongolo Corvolho

Tolol o

Absleng6es

Presidente
Corlos Cosimiro

Secret6rio
Heleno Cordoso

Tesoureiro
Jooo Coslonho

l.'Vogol
Ricordo Vorondos

2." Vogol
Cristino Mesquito

3." Vogol
Ant6nio Silvo

4." Vogol
Goncolo Corvolho

Tolol E)

Aprovqdo em minuto, no reunido de 2o22.o2.16 poro efeitos do disposto nos termos do n.'3 e

n: I do ortigo 57.", do Lei n." 75t2013, de 12 de selembro, e n.o 4 e n'" 6 do oriigo 34'" do

C6digo de Procedimento Adminisfrolivo.

O Presidenie:

psecret6riq

O Tesoureiro:

O I ." Vogol:

O 2." Vogol: *ahe.ferr-jk.

O 3.' Vogol:

O 4." Vogol:

RUA ANTONto NuNEs 5EOUE{RA, 168,2735{54 AGUALvACAcEM I AVENIDA TIMoR toRosAE, lo, LoJA 14. 2735-593 AGUALVACAcEM
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CONTRATO INTERADi'INISTRATIVO N.O ...../202...1

DE .... DE ..... DE 20212

ENTRE O IIIUI.IICIPIO DE SINTRA E A FREGUESIE I Uru|AO DE FREGUESIAS DE

AGUALVA E MIRA SINTRA

Considerando que:

Nos termos do artigo 23.'da Lei n." 7512013, de 12 de Setembro, que aprovou

o regime juridico das autarquias locais, bem como o regime juridico da

delegagao de compet€ncias dos municipios nas freguesias, constituem

atribuig6es do Municipio de Sintra, em articulagao com as respectivas Juntas de

Freguesia, a promogSo e salvaguarda dos interesses pr6prios das respetivas

popula96es;

De acordo com o estatuido no artigo 116.' e seguintes, do diploma referido no

considerando anterior, as delegag6es de competdncia devem ter como intuito a

promogSo da coesSo territorial, a melhoria da qualidade dos servigos prestados

as populag6es e a racionalizageo dos recursos disponiveis,

O Regime Jurldico aprovado pela Lei n.o 7512013, de 12 de setembro prev€, no

seu artigo 131 .o que "Os municipios concretizam a delegagdo de competdncias

nas freguesrbs em todos os dominios dos rnteresses proprios das populag1es

destas, em especia/ no 
^mbito 

dos servlgos e das atividades de proximidade e

do apoio direto ds comunidades locais";

As delegag6es de competOncias t6m, ao longo dos anos, redundado em

beneficio comum do Municipio e da Junta de Freguesia ou da Juntas de UniSo

de Freguesias, enquanto partes outorgantes dos preteritos instrumentos

convencionaas;

r Preencher

'zPreencher
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As delegag6es de competCncias do Municipio nas Juntas de Freguesia e Juntas

de UniSo de Freguesias, em cumprimento do disposto no Regime Jurldico

aprovado pela Lei n: 7512013, de '12 de setembro, devem ser concretizadas

atrav6s de contrato interadministrativo;

O contrato interadministrativo 6 entendido genericamente como aquele que 6

celebrado entre entidades administrativas, enquadrando-se no conjunto das

relaq6es juridicas interadministrativas, estabelecidas i luz dos principios da

cooperageo, da colaboragSo e da coordenaq6o;

Os contractos interadministrativos, segundo a doutrina, "permitem conferir maior

flexibilidade e capacidade de adapbQeo e Administrageo perante os desafios do

mundo atual";

Tais contratos, nos termos dos artigos 115." e 122' do Regime Juridico

aprovado pela Lei n.' 7512013, de 12 de Setembro, devem prever

designadamente, os recursos patrimoniais e financeiros necess6rios e

adequados ao exercicio das competCncias delegadas;

A par das regras estabelecidas pelo diploma legal atr6s referido' os contratos

interadministrativos de delegagSo de competencias esteo ainda sujeitos, a titulo

subsidiario, ao C6digo dos Contratos P0blicos e ao C6digo do Procedimento

Administrativo;

o O Decreto-L ei n.o 21t2019, de 30 de ianeiro, concretiza a transfer6ncia de

compet6ncias para os 6rgaos municipais e das entidades intermunicipais no

dominio da educagio, ao abrigo dos artigos 1 1 .o e 31 o da Lei n.' 50/201 8, de 16

de agosto, tendo a Assembleia Municipal de Sintra deliberado na sua 3a Sessdo

Ordinaria de 19 de Junho de 2019, sob a Proposta n.o 513-P/2019, aprovada em

reuni6o da Camara Municipal de Sintra de 11 de Junho de 2019, assumir tais

competCncias a partir do dia 1 de setembro de 2019;
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A assungSo destas competencias implica a integragao no dominio da gestSo

municipal das escolas do 2.o e 3.o ciclos do ensino b6sico e do ensino secundario

da rede pf blica;

O presente contrato encontra-se subordinado a um regime substantivo de Direito

Prlblico, que resulta, exatamente, da funcionalizagSo do seu regime juridico d

prossecuqao de um interesse p0blico inserido nas atribuig6es das entidades

administrativas contratantes, enquanto 'ponto de encontro de duas gesfoes

p0blicas";

O presente contrato deve ser acompanhado da transferencia dos meios

necessarios ao seu adequado exercicio;

Foram promovidos pelo Municipio os necess6rios estudos comprovativos de que

o presente contrato n6o acaneta um aumento da despesa priblica global,

promove um aumento da eficiEncia da gestao dos recursos, os ganhos de

efic6cia do exercicio das compet€ncias pelos 6rg5os das autarquias locais

envolvidas, o cumprimento dos objetivos referidos no artigo 112.o do Regime

Juridico supra e a articulagio entre ambas as Autarquias, tudo ao abrigo do no3

do artigo 1 150 do mesmo diploma;

Os estudos foram levados ao conhecimento da Junta de Freguesia (ou Junta da

Uni6o das Freguesias) a qual manifestou o seu acordo sobre as conclus6es e

respetivo teor;

O Regime Juridico aprovado pela Lei n.o 7512O'13, em especial o determinado

nas alineas i) e j) do no 1 do artigo 16.0, nas alineas l) e m) do 33.o enuncia

claramente as compet€ncias materiais da Junta de Freguesia e da Cdmara

Municipal aplic6veis quanto ao assunto vertente;

A celebraQao do presente contrato pressup6e a autorizagao quer da Assembleia

de Freguesia, quer da Assembleia Municipal, sob proposta dos respetivos

6rgaos executivos [alinea g) do n.o 1 do artigo 9.o, alinea j) do n.o 1 do artigo16.o,

DJUR -CB- v1 30.NOV.2021



#fi*,*,*,

alinea k) do n.o 1 do artigo 25.o e alinea m) do n.o 1 do artigo 33.o do Regime

Juridico, aprovado pela Lei n.o 7512013, de 12 de setembro];

o No caso vertente, a Assembleia Municipal e a Assembleia da Freguesia da Uni6o

de Freguesias de Agualva e Mira Sintra autorizaram a celebragSo do presente

contrato Interadministrativo de DelegagSo de CompetCncias nas suas reunioes

de...... e respetivamente.

Entre:

O MUNICIPIO DE slNTRA, pessoa coletiva de direito priblico no 500 051 062' com

sede no Largo Dr. Virgilio Horta, 2710-501 Sintra, neste ato representado pelo

Senhor Dr. Basilio Horta, nos termos da alinea a) e c) do n.o 1 e f) do n.o 2 do artigo

35o do Regime Juridico aprovado pela Lei no 7512013' de 12 de setembro, na

qualidade de Presidente da Cimara Municipal de Sintra, identificado como

PRIMEIRO OUTORGANTE.

A UNIAO DE FREGUESIAS DE AGUALVA E MIRA slNTRA, pessoa coletiva de

direito o[blico no 510 833 896,4 com sede em Rua Ant6nio Nunes Sequeira' 168,

2735-054 AgualvaCac6m, neste ato representada pelo Presidente da Junta de

Agualva e Mira Sintra, Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira, no uso das suas

competCncias previstas nas alineas a), f) e S) do n.o 1 do artigo 18.o do Regime

Juridico aprovado pela Lei n' 7512O13, de 12 de setembro, identificado como

SEGUNDO OUTORGANTE.

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

contrato Interadministrativo de Delegagao de compet6ncias, adiante referido como

"contrato", que se rege pelas seguintes ClSusulas:

3 Preencher
a Preencher
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CAPITULO I

Disposig6es Gerais

ClSusula 1.4

Objeto e Ambito Territorial

1 - O presente contrato interadministrativo estabelece a delegagSo de competencias da

C6mara Municipal na Junta de Freguesia da UniSo de Freguesias de Agualva e Mira

Sintra, bem como as condig6es de exercicio das mesmas, nas seguintes 6reas:

a) Assegurar a realizaglo de pequenas reparag6es nos estabelecimentos do 2.o e 3.o

ciclos do ensino bdsico e do ensino secunddrio da rede p0blica, com excegSo dos

equipamentos educativos que integram o patrim6nio pr6prio da Parque Escolar, E.P.E.;

b) Promover a manutengSo dos espagos envolventes dos estabelecimentos do 2.o e 3.o

ciclos do ensino bdsico e do ensino secunderio da rede p0blica, com excegSo dos

equipamentos educativos que integram o patrim6nio pr6prio da Parque Escolar, E.P.E.;

2 - O presente contrato interadministrativo tem por objeto concreto a manutengio
preventiva e corretiva das seguintes instalag6es e dos equipamentos escolares do

ensino b6sico e secund6rio da rede p0blica, dos seguintes estabelecimentos:

a).............
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) ..............
d) .............t
3 - O Ambito territorial do presente contrato encontra-se restrito ao territ6rio da resoetiva

Unido de Freguesias.

C15usula 2.a

Regulamentos Municipais

1 - Os Regulamentos municipais em vigor sio aplicdveis e feitos respeitar pelas partes

contraentes independentemente de qual delas exerce a competencia que lhes estd

associada.

s Preencher
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2 - No exercicio do poder regulamentar pr6prio os 6rg6os do segundo outorgante nao

podem dispor de modo diverso ou contradit6rio com o disposto nos Regulamentos

Municipais.

3 - Em caso de drivida. as oartes contraentes convencionam e aceitam o primado dos

Regulamentos Municipais

Cliusula 3.t

Dominio municipal

Nem o dominio municipal nem qualquer outro titulo de propriedade 6 transmitido,

alterado ou onerado com o exercicio delegado das competCncias que s6o objeto do

oresente contrato.

C16usula 4.4

Intangibilidade das atribuig6es

O presente contrato neo tem o alcance de modificar, restringir ou excecionar atribuig6es

Municipais ou da Freguesia legalmente fixadas.

C16usula 5.4

Principios

1 -A negociagSo, celebragSo, execugSo e cessag6o do presente contrato obedece aos

principios da igualdade e da n5o discriminagAo, da subsidiariedade, da estabilidade, da

prossecugSo do interesse prlblico, da continuagSo da prestagao do servigo p[blico, da

necessidade e suficiencia de recursos, bem como da boa administragSo.

2- Nas relag6es entre as partes contraentes vigoram os principios da transparCncia,

boa-f6, lealdade e cooperagao, pautados por criterios de efici6ncia na prossecugSo do

interesse o0blico.

Gliusula 6.4

Definig6es

1 - Para efeitos do oresente contrato. entende-se por:

a) "Conservaqao, manuten96o ou manutengSo corrente" o conjunto de aq6es que visam

assegurar as caracteristicas funcionais e est6ticas do elemento;
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b) "Pequenas reparag6es": todas as aQ6es que mantenham o bom e eficaz

funcionamento/utilizagao de determinado equipamento, compreendendo as ag6es de

inspe95o, manutengao preventiva e manutengio corretiva;

c) "lnspeg6o': a avaliagSo do estado de conservagSo da edificageo e das suas partes

constituintes, permitindo constatar defici6ncias aparentes. com o obietivo de orientar as

atividades de manutengao;

d) "ManutengSo preventiva": o conjunto de ag6es t6cnicas e administrativas

programadas a realizar de modo a que o edificio e os seus elementos constituintes

desempenhem, durante a vida 0til, as fung6es para os quais foram concebidos;

e) 'ManutengSo corretiva": o conjunto de ag6es realizadas ap6s a detegSo de uma

avaria, ou anomalia, decorrentes do uso di6rio e normal das instalag6es e que visa repor
os componentes num estado que permita ao ediflcio e seus elementos desempenhar a
funqdo para o qual foram concebidos;

f) "Espagos envolventes dos estabelecimentos do 2.o e 3.o ciclos do ensino b6sico e do

ensino secund6rio da rede priblica, com excegSo dos equipamentos educativos que

integram o patrim6nio pr6prio da Parque Escolar, E. P. E.;

": os logradouros e todos os seus elementos constitutivos;
g) "Logradouro". a 6rea de terreno livre, ou parcela, adjacente i construgio nela

implantada e que funcionalmente se encontra conexa com essa construgSo, servindo

de jardim, p6tio, campo de jogo ou espago de recreio.

2 - Para efeitos do presente contrato, encontram-se compreendidas na manutengSo

Dreventiva a:

a) Poda de 6rvores: consideram-se passiveis de poda, arvores cuja base da copa esteja

at6 uma altura de 4 metros, sendo que, os residuos das podas de 6rvores tem de ser
retirados do estabelecimento no pr6prio dia em que s5o produzidos;

b) Poda de arbustos e de sebes: corte e remogio de ramos secos e poda de
manutengeo, sendo que os residuos das podas de arbustos e sebes t6m de ser retirados

do estabelecimento no pr6prio dia em que sao produzidos;

c) Corte de relvados: a efetuar sempre que necess6rio e em qualquer 6poca do ano, de
modo a apresentarem sempre uma altura homog6nea m6xima de 15 cm, sendo que

sempre que haja corte de relvados, a 5rea abrangida pelo corte tem de ficar limpa de

reslduos, quer os provenientes do corte, quer quaisquer outros que se encontrem nesse

espago, devendo esses residuos ser retirados do estabelecimento no pr6prio dia em
que s6o produzidos;

d) Corte de prados e de herbiceas espontdneas: a efetuar sempre que necessArio e em
qualquer 6poca do ano de modo a que o prado apresente sempre uma altura
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homog6nea mixima de 25 cm, sendo que, sempre que haja corte de prados e de

herb6ceas espontineas, a drea abrangida pelo corte tem de ficar limpa de residuos,

quer os provenientes do corte, quer quaisquer outros que se encontrem nesse espago.

devendo esses residuos ser retirados do estabelecimento no pr6prio dia em que s6o

produzidos;

e) Mondas: a efetuar sempre que necessdrio e em qualquer 6poca do ano. Ser6 monda

nio quimica, seletiva de infestantes nos espagos verdes com herb6ceas e arbustos' de

modo a que as infestantes nao uftrapassem cerca de 15o/o - 20Yo da Srea de herbaceas

e arbustos, devendo esses residuos ser retirados do estabelecimento no pr6prio dia em

que s5o produzidos;

fl Limpeza: a limpeza de todas as superficies de pavimentos: pedonais, de acessos

rodovi6rios e outros elementos constituintes, contidos nos logradouros dos

estabelecimentos, ser6 efetuada sempre que necessdrio e em qualquer 6poca do ano.

Na limpeza inclui-se: varrigdo, remogdo de lamas, de terras, de areias e similares,

deservagem (nio quimica), limpeza de caleiras, valetas, sargetas e sumidouros de

modo a assegurar a desobstrugdo da superficie de escoamento e do troQo vertical,

incluindo a caixa de retengSo, quando aplicavel e com levantamento de grelhas sempre

que necess5rio, devendo esses residuos ser retirados do estabelecimento no pr6prio

dia em que sao produzidos, excetuando-se terras que tenham provindo de taludes,

canteiros ou outros espagos do logradouro nos quais essas terras devem ser repostas.

g) Em nenhum trabalho atras referido poderao ser utilizados produtos fitof6rmacos, a

neo ser por expressa indicagao dos servigos gestores do processo.

h) Limpeza, desobstrugSo de algerozes e monitorizaqao das coberturas, incluindo a

substituigao pontual de telhas, entre setembro e abril de forma bimestral e entre abril e

julho de forma trimestral;

i) Limpeza do logradouro e desobstrugSo de 6rg5os de drenagem pluvial, devendo esta

0ltima ter a oeriodicidade minima trimestral;

j) Limpeza e desobstrugio dos 6rgaos de drenagem e rede de esgotos dom6sticos;

k) Manutengdo de nivel 1 e 2 dos parques infantis nos termos do Dec. Lei no 203120'15

de 17 de setembro;

l) ManutengSo de um chaveiro atualizado do portAo de acesso e do edificio;

m) ReposigSo dos consumiveis da caixa de primeiros socorros.

3 - Integram-se na manutenqSo e repara9ao correntes as seguintes interveng6es:

a) Reparagao de fechaduras e elementos associados ao funcionamento de portas e

ianelas:
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b) Reparagio de carpintarias e caixilharias;

c) Substituigio de vidros;

d) Reparag6o e/ou substituigao de trincos, intercomunicadores e campainhas;

e) ReparagSo de estores;

f) ReparagSo de tetos falsos;

g) Pequenas reparag6es no mobili5rio escolar;

h) Aplicagao e reparagdo de placares e cabides;

i) Substituigio de lAmpadas, tomadas, intenuptores e similares;
j) Reparagio e substituigio de equipamentos fixos de cozinha, nomeadamente torneiras
e sif6es;

k) ReparaQeo e substituigao de torneiras, loigas sanitarias, autoclismos, flux6metros,
chuveiros e polibans das instalag6es sanit5rias;

l) SubstituigSo de redes de protegSo de campos de jogos e equipamentos desportivos;
m) Reparagio pontual de pavimentos interiores e exteriores;

n) ReparagSo de muros, vedag6es e port6es exteriores;

o) RealizagSo de pequenos trabalhos de pedreiro e pintura;

p) RealizagSo de pequenas reparag6es pontuais que permitam solucionar de imediato
a situagSo detetada, prevenindo o seu agravamento e consequente deteriorageo das
instalae6es ou equipamentos.

ClSusula 7.'
ExclusSo

Excluem-se do ambito do presente contrato:

a) A manutengdo t6cnica de equipamento de AVAC;

b) A manutengSo das instalag6es de gAs;

c) A manutengSo das instalag6es el6tricas;

d) A manutengao dos elevadores e das plataformas elevat6rias;

e) A manutengSo das estag6es hidropressores;

0 A manutengao de equipamentos de cozinha;
g) A manutengdo dos sistemas de alarme de intrusSo;

h) A manutengao dos sistemas de detegao, alarme e extingSo de incCndio;

i) A poda e abate de 6rvores cuja base da copa esteja acima de uma altura
de 4 metros e plantagao de 6rvores;

j) As grandes conservag6es.
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CAPITULO II

Recursos

C16usula 8.'

Comparticipagio Financeira para assegurar a realizagio de pequenas

reparag6es nos estabelecimentos do 2.o e 3'o ciclos do ensino basico e de

educagio do ensino secundirio da rede p(blica

1 - Para cumprimento das obrigag6es decorrentes do presente contrato' a

comparticipagao financeira m6xima a prestar, pelo Primeiro ao Segundo Outorgante,

durante a vigencia do presente Protocolo, ser6 de ..... .. € ( .'. )u, conforme o

valor inscrito nas GOP vigentes.

2 - A verba identificada no n[mero anterior resulta da soma de duas parcelas,

designadamente a, Tabela A: em fungao do n0mero de alunos e de salas de aula

existentes nos estabelecimentos de educaqao e ensino abrangidos por este protocolo,

acrescida de um montante fixo para custos administrativos, e pela Tabela B: em fungao

das 6reas apuradas de logradouro por unidade superficie para cada estabelecimento

ensino, de acordo com o quadro final em Anexo 0nico ao presente contrato

3 - A comparticipagio financeira referida no numero anterior ser6 paga em duas

tranches de igual valor, durante os meses de janeiro e julho.

4 - O controlo financeiro da execuqao do presente contrato ser6 efetuado pelo primeiro

outorgante atrav6s de uma plataforma inform6tica a disponibilizar pelo mesmo'

5 - Qualquer das partes pode, a todo o tempo, requerer a outra, a inclus6o ou o abate

de estabelecimentos de educagao do ensino secunddrio da rede p0blica, o que implica16

a celebragao de contratos adicionais.

6 - A indusao ou exclusdo de estabelecimentos do 2.o e 3.o ciclos do ensino basico e do

ensino secundSrio da rede publica que venham a acrescer ou a abater as indicadas no

no 2 da Cl6usula Primeira ser6o objeto de aumento ou redugSo nos meios financeiros a

transferir, de acordo com os crit6rios definidos nos ntmeros 2- e 3.

7 - Os valores a transferir pelo primeiro outorgante no ambito do presente contrato serao

alvo de revisSo anual, de acordo com as variag6es existentes, relativas ao numero de

alunos e salas de aula em funcionamento, at6 ao limite m6ximo da verba cabimentada

para o efeito em sede de orgamento municipal.

6 Preencher
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8 - Qualquer encargo assumido pelo Municipio fica condicionado i exist6ncia de fundos

disponlveis no Ambito do disposto na Lei n.o 812012, de 21 de fevereiro - Lei dos

Compromissos e Pagamentos em Atraso, nao havendo, em caso de indisponibilidade

financeira, lugar a qualquer indemnizagao ou compensagSo de qualquer natureza dai
decorrente.

ClSusula 9,4

Recursos humanos e aquisigiio de servigos

1- Para efeitos da execug6o do presente contrato o Segundo Outorgante obriga-se a
neo contratar pessoal ou servigos pot ptazo superior ao da vigdncia inicial do mesmo
ou de qualquer das suas prorrogag6es.

2 - Todas as aquisig6es de servigos a efetuar devem respeitar o disposto no C6digo
dos Contractos PUblicos.

CAPITULO III

Direitos e Obrigag6es

ClSusula 10.a

Direitos e Obrigag6es do primeiro Outorgante

1. Durante o perlodo de vigdncia do presente contrato, constituem Direitos do primeiro

Outorgante:

a) Efetuar fiscalizageo regular as condig6es do edificado e equipamentos, a fim de
verificar a atempada e correta execugao das obras necess6rias;

b) Analisar com o Segundo Outorgante e decidir sobre todas as interveng6es que
pela sua complexidade t6cnica o justifiquem;

c) Promover o acompanhamento e a avaliagio da execugio do presente contrato.

2 - Durante o perlodo de vig€ncia do presente contrato, constituem Obrigag6es do
Primeiro Outorgante:

a) Proceder ao pagamento das comparticipag6es financeiras previstas na Cl6usula
na.

b) Realizar as interveng6es nos equipamentos educativos neo abrangidas pelo
presente contrato.
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3 - As unidades org6nicas da C6mara Municipal com competencias t6cnicas em nzao

do imbito material do presente contrato prestarSo A Junta de Freguesia ou Junta da

Uniao de Freguesias o apoio t6cnico solicitado, na medida da disponibilidade dos

servigos, de modo a assegurar o bom desempenho das compet6ncias objeto do

oresente contrato.

Gliusula 1l.a

Direitos e Obrigag6es do Segundo Outorgante

1 - Durante o periodo de vigencia do presente contrato, constitui Direito do segundo

Outorgante:

a) Receber as comparticipa96es financeiras previstas na Cl6usula Oitava;

b) Participar na avaliagSo da implementaqao do presente contrato.

2 - Durante o periodo de vigencia do presente contrato, constituem obrigagoes do

segundo outorgante a realizaglo e acompanhamento efetivo das interveng6es

identificadas na C16usula 6.4.

3 - Constituem ainda obrigag6es do Segundo Outorgante:

a) Articular com o Primeiro outorgante as solug6es adequadas para a resolugao de

problemas que suscitem d0vidas ou nao estejam devidamente identificados no

ambito do Presente contrato;

b) Facilitar a informagSo necess6ria d atualizagSo dos dados referentes as

caracteristicas dos estabelecimentos de educagao e ensino que integram o

agrupamento de escolas;

c) Remeter ao Primeiro outorgante, semestra|mente, o Re|at6rio de Execug5o, no

oual deve constar a apresentageo de contas.

CAPITULO IV

Acompanhamento, controlo e monitorizagao

C16usula 12."

Dossi6 t6cnico e financeiro
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1 - O Segundo Outorgante obriga-se a constituir um dossier t6cnico de execugSo fisica
e financeira das verbas transferidas pelo Municipio ao abrigo do presente contrato.

2. O Segundo Outorgante deve manter o dossi€ t6cnico atualizado e permanenlemente

disponivel para an6lise pelo Primeiro Outorgante.

Cl6usula 13.a

Relat6rio de execugao fisica e financeira

1 - O Segundo Outorgante obriga-se a entregar, ao Primeiro Outorgante, nos termos da
alinea c) do no 2 da cldusula 11.a um relat6rio de execugdo fisica e financeira relativo d
aplicagao das verbas por este transferidas, no 6mbito do presente contrato.
2 - o cumprimento do estipulado no nimero anterior constitui condigeo indispensdvel
para a realizagSo das ulteriores transfercncias financeiras a efetuar ao abrigo do
presente contrato.

Cl6usula 14."

Acompanhamento, fiscalizagio e controlo

1 - A execugao do presente contrato ser6 ainda acompanhada, a todo o tempo e de
forma contlnua, pelo Primeiro Outorgante que pode:

a) A todo o tempo e sem pr6-aviso solicitar ao Segundo Outorgante documentos e
realizar vistorias aos locais e equipamentos abrangidos pela delega€o de
compet6ncias;

b) Promover reuni6es conjuntas e peri6dicas com o Segundo Outorgante

2 - Sem prejuizo da possibilidade de ulterior direito de resolugao do contrato por
incumprimento definitivo, a transferCncia de verbas no Ambito da execugio do mesmo
pode ser suspensa pelo Primeiro Outorgante, por um prazo a determinar pelo mesmo.
na sequdncia do controlo efetuado nos termos da alinea a) do no .l quando se verifique
que existiram irregularidades e o segundo outorgante violou objetivamente alguma das
suas obrigag6es.

3 - Assim que as irregularidades forem supridas, no prazo referido no nUmero anterior,
o Municipio procede16 ao levantamento da suspensao.

4 - caso as irregularidades neo forem supridas, no prazo referido no n0mero anterior,
o Municipio proceder6 i devida ponderagSo tendente d resolugdo do contrato.

DJUR -CB- v1 30.NOV.2021 13



CAPiTULO V

Vig6ncia, ResolugSo, Revisio e Revogagao

Cliusula 15.'
Entrada em vigor, renovaqao e denfncia

1 - O presente contrato, assim que subscrito pelas partes outorgantes, produz efeitos a

partir da data de instalagao da Assembleia Municipal de sintra, em 18 de Outubro de

2021 e atb ao final do presente mandato.

2 - O oresente contrato considera-se renovado ap6s a instalagSo da pr6xima Assembleia

Municipal, podendo qualquer uma das partes promover a sua denrincia no prazo de trcs

meses a contar desse facto.

3 -A den0ncia 6 concretizada mediante oflcio registado remetido ao co-contraente.

C16usula 16."

Resolucao

1 - As partes podem resolver o contrato por incumprimento da contraparte ou por raz6es

de relevante interesse prlblico, devidamente fundamentadas'

2 - Quando a resolugao seja fundamentada por raz6es de relevante interesse publico,

devidamenteexplicitadas,oPrimeiroOutorgantedevedemonstraronSopreenchimento

de algum dos requisitos previstos nas alineas a) a e) do n.o 3 do artigo 1 15.o do Regime

Juridico aprovado Lei n.' 7512013, de 12 de setembro.

3 - A resolugao total ou parcial do contrato deve ser submetida a deliberag6o dos 6rgeos

Executivo e Deliberativo da respetiva Autarquaa.

4 - o Primeiro outorgante pode optar com base no interesse p[blico municipal' em

situag6es que justifiquem a resolugao, pela interrupg6o das transfercncias financeiras

ao Segundo Outorgante, at6 d regularizagao da situaQao'

5 - Em caso de resolugSo parcial ou total do contrato as competcncias s5o exercidas

imediata e diretamente pela Camara Municipal de Sintra.

Cliusula '17.4

Revisao
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1 - O presente contrato pode ser objeto de revis6o, por acordo expresso das partes, no

que se mostre estritamente necessdrio, devendo ser formalizado, mediante adenda com

as alterag6es a introduzir ou contratos adicionais os quais passam a fazer parte

integrante do mesmo.

2 - No ambito referido no n0mero anterior quaisquer alterag6es ao teor do presente

contrato ou contratos adicionais, devem ser objeto de aprovag5o pr6via atrav6s de
deliberageo dos 6rg6os municipais e dos 6rgeos deliberativos do segundo Outorgante,
s6 sendo v6lidas se constarem de documento escrito, respeitando a forma do oresente
contrato.

Cleusula l8.e

Revogagto

1 - O presente contrato 6 suscetivel de revogagio, fundamentada por raz6es de
relevante interesse publico, de acordo com o artigo 123o do Regime Juridico aprovado
Lei n.o 75/2013, de '12 de setembro devendo quem o invoque demonstrar o ndo
preenchimento de algum dos requisitos previstos nas alineas a) a e) do n.o 3 do artigo
1 15.o.

2 - A revogag6o do contrato deve ser submetida a deliberageo dos 6rgaos Executivo e
Deliberativo da respetiva Autarquia.

3 - Em caso de revogagSo do presente contrato as competCncias sao exercidas
imediata e diretamente pela CAmara Municipal de Sintra.

CAPITULO VI

Disposig6es Finais

Cl6usula 19.a

Ocorr6ncias e Emerg6ncias
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O Segundo Outorgante deve comunicar ao Municipio de Sintra imediatamente, qualquer

anomalia que afete ou possa afetar de forma significativa o objeto do presente contrato.

Cliusula 20."

Responsabilidade Extracontratual

o segundo outorgante considera-se respons6vel perante o Municipio de sintra pela

boa execugSo de cada uma das competcncias que lhe sao cometidas por via do

oresente contrato e confere ao Municipio o direito de regresso pela pretica ou omissao

de atos no exercicio das competCncias delegadas que confiram obrigaqao de

indemnizar terceiros.

Cl6usula 21.4

Comunicag6es e notificag6es

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificaQ6es e

comunicag6es entre os outorgantes, estas deverSo ser dirigidas, atrav6s de correio

eletr6nico, com aviso de receqSo e leitura para o respetivo enderego eletr6nico,

identificado neste contrato, a saber:

a) Municipio de Sintra: dple@cm-sintra.pt

b) Freguesia / UniSo de Freguesias de . .. . . . . .7

2. Qualquer alteragdo das informag6es de contacto por via eletr6nica constantes do

oresente contrato deverd ser comunicada d outra parte pela forma mais c6lere.

C16usula 22."

Contagem dos prazos

Os prazos previstos neste contrato seo continuos.

Cliusula 23.4

Drividas e interpreta9ao de lacunas resultantes deste contrato

1 - Em tudo o nao estipulado aplicar-se-d o Regime Juridico aprovado Lei n.o 75/2013,

de 12 de setembro, o c6digo do Procedimento Administrativo e o c6digo da contratageo

P0blica.

7 Preencher
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2 - Todas as dividas resultantes da interpretagSo, aplicagao ou execugio do presente

contrato, bem como da integragdo de lacunas, atento o enquadramento enunciado no

nfmero anterior, sao resolvidas, ap6s audigSo do Segundo Outorgante, por despacho

do Presidente da CAmara Municipal de Sintra, devendo o mesmo ficar a constar de

documento anexo a este contrato.

Gliusula 24.'
Foro Competente

Para a resoluqao de quaisquer litlgios entre as partes sobre a interpretageo e execug-o
deste contrato sera competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, com
expressa ren0ncia a qualquer outro_

C16usula 25.a

Publicita96o

o presente contrato 6 objeto de publicitagao no site institucional do Municipio de Sintra
e da Uni6o de Freguesias de Agualva e Mira sintra, sem prejuizo da demais prevista no

560 do Reqime Juridico Lei n.o 7512013, de 12 de setembro.

-- A despesa global resultante deste contrato, no valor de ....€ (..........)8, encontra_se
autorizada pela Assembleia Municipal de sintra, ao abrigo da alinea c) do no 1 do artigo
6o da Lei no 812012, de 21 de fevereiro, atrav6s de compromisso plurianual, constante de
deliberagSo tomada na sua 5.a Sess6o Ordin5ria, de 24 de fevereiro de 2O21.

-- Este contrato face ao seu valor global, est6 / n6o est6e sujeito a fiscalizag6o pr6via
do Tribunal de Contas, nos termos do preceituado nos artigos 46.0 e 4g.o, da Lei nfmero
98/97, de 26 de agosto, com as alterag6es vigentes.

-- O presente contrato 6 feito em duplicado, ficando um exemplar para cada um dos
outorgantes, sendo constituldo por vinte e cinco cl6usulas e dezasseis folhas, todas
rubricadas, com excegao da Ultima que por todos vai ser assinada

3 Preencher
'upEao
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Pelo lluniclpio de Sintra

(Badlio Horta)

Pela Freguesla, Unieo de Freguesias de .....'.

(.........................'.)

#F.***

ANEXO

Tabela A

Tabela B

Ouadro Final
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De:

Enviado:
Para:

vice-presidencia <vice-presidencia@cm-sintra.pt>

1 de fevereiro de 2022 18:37
geral@jf-riodemouro.pU geral@uniaodasfreguesias-sintra.pq geral@jfamm.pt;
Secretaria - Junta Freguesia Casal Cambra; colares@jf-colares.pt; geral@jf-
agualvamirasintra.pt; geral@uflampasterrugem.pt; geral@ufqueluzbelas.pt;
geral@jf -apm.pt; secretariageral@uf-cacemsmarcos.pt; geral@jf-casaldecambra.pt;
geral@uf -massamamabraao.pt

Frederico Manuel Brito Teles Almeida D'Ega; AgueirSo Mem Martins; Agualva-Mira
Sintra;'pedrobras@uf-massamamabraao.pt'; Paula Alves
(presidente@ufqueluzbelas.pt); Almargem Bispo-Pero Pinheiro-Montelavar;
raquelamaral@jf-riodemouro.pt; pparracho@uniaodasfreguesias-sintra.pt; 'Cac6m e

S. Marcos'; Lina Maria Pimenta VenSncio Santos Andr6s
CelebragSo de contratos interadministrativos com as Juntas e Uni6es de Freguesias
do concelho de Sintra no ambito da manutenqeo das escolas da rede p[blica
Minuta Contrato Interadministrativo .docx

5.4-.- -

15[-Ic

Cc:

Assunto:

Anexos:

Exmos(as). Senhores(as) Presidentes das Juntas e Uni6es de Freguesias do Concelho de Sintra

Na sequencia do e-mail que remeti a V. Exas. no dia 7 de janeiro de 2022,foi aprovada por unanimidade, em
Reunieo de Camara realizada no passado dia 25 de janeiro, a Proposta n.a 26-BP/2022, referente d celebrag6o de
contratos interadministrativo com as Juntas e UniSes de Freguesias no 6mbito da manutengSo e conservagSo dos
edificios e logradouros escolares dos estabelecimentos de ensino do 2.e e 3.e ciclos do ensino Bdsico e do ensino
secunddrio, de acordo com a minuta que remeti a V. Exas. no dia 7 de janeiro de 2022.

A aprovagSo atrds referida serd sucedida de aprovagSo em Assembleia Municipal, sendo, igualmente, necessdria a
respetiva aprovagSo em cada uma das Assembleias de Freguesia das.iuntas/uni6es de Freguesias.

Face ao exposto, solicito a V. Exas. o desenvolvimento dos procedimentos necessdrios i aprovagSo da celebragio
dos contratos interadministrativo em causa, em sede de Assembleia de Freguesia, juntando em anexo a minuta
aprovada em ReuniSo de Camara e apresentado o mapa com os valores a transferir por parte do Municipio de
Sintra:

Junta de Freguesia de Algueireo Mem Martins

Junta de FreSuesia de Casalde Cambra

Junta de Freguesia de Colares

Junta de Fre8uesia de Rio de Mouro

Uniio de Fretuesia de Almargem do Bispo, pero
Pinheiro e Montelavar

VALOR ANUAL (Anos 2022 a;

MANUTENCAo E coNSERVACAo DE tNsrALAC6Es

78

110



VALOR ANUAL tAnos 2022 a:

MANUTENCAO E CONSERVAEAO DE INSTALAEOES

Uniao de Fretuesia de Cac6m e S5o Marcos

Uniao de Freguesia de Agualva e Mita Sintra

Unieo de Freguesia Massamd e Monte Abraeo

Unieo de Freguesia quelur e Belas

unieo de Freguesia de sio Joao das Lampas e Tertugem

unieo de Fretuesia de Sintra

Solicito a atengeo de V. Exas. para:

- A alteragao realizada no teor da alfnea i) do n.e 2 da cldusula 6.e da minuta de contrato interadministrativo,

introduzida por sugestSo da Exma. Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouro;

- O teor do n.e 1 da cl6usula 15.e que determina que: O presente controto, ossim que subscrito pelos portes

outorgontes, produz efeitos o portir do doto de instotogdo do Assembleio Municipal de Sintro, em 78 de Outubro de

2027 e ati oo linol do presente mondato.

Com os melhores cumprimentos

Bruno Parreira

vice-Presidente
camara Municipal de 5intra
rel / Extt 2L923 8892 / 8892
vice-oresidencia@cm-sintra.ot

www.cm-sintra.pt I O@O @.t*.tadesintra

SINTRII\ Lm lugfar que 0 noaso.

A
Sr

Aviso de Confidencialidade:
Esta mengagem de correio eletr6nico e osficheiros nela contidos ou anexados dettina-se ao uso exclusivo dos seut destinatirios e poderd conter dadot

pessoais, iniormagio privada, confidencial ou legalmente proteSida. Se a presente comunicagSo incluir dados pessoais, a pessoa ou a entidade a quem

d dirigida estj obriSada ao cumprimento do distosto no Regulamento Seral da Protegeo de Dados (Regulamento EU 2or5/679-PE/C de 2016/04127l e

demais legislaCio aplicdvel, devendo manter em total confidencialidade e seBuranqa os dados pessoais ora transmitidos.

Consulte a nossa Politica de Privacidade
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