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Protocolo de coloboroEdo com o "Rotory C/ube de Sinfro"
Considerondo que compete d Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro, olrov6s do
olineo v) do n.' I do ortigo 16." do Lei n.o 75/2013. de l2 de setembro. "Apoior otividodes de
nqlurezo sociol, culturol, educotiva, desporftvo, recreotivo ou oulra de inleresse poro o
freguesio".
Considerondo que o "Roiory Clube de Sinfro" convidou a Junto de Freguesio de Aguolvo e
Miro Sintro porq integror o Projeto "De umo tompo o indiferengo", cujos objetivos consistem
em promover o reciclogem de tompos pl6sticos, revertendo o volor desso recolho poro o
oquisiEdo de Ajudos l6cnicos poro dooqdo o eniidodes e pessoos corenciodos.
Considerondo que o envolvimenfo do Junto de Freguesio e os formogoes referidos ndo
ocorrelorom quolquer cuslo ossociodo, cenlrondo-se no publicitogdo e divulgoqdo do
projeto, no receqoo dos tompos pldslicos, o tronsporte e o crioQAo de um bonco de Ajudos
l6cnicos.
Considerondo o disponibilizogdo de umo codeiro de rodos no volor de €140,00 por codo
tonelodo de tompos ploslicos entregue.
Considerondo o previsto no olineo n) do n." I do ortigo 16." do Lei n.' 75l2Ol3' de 12 de
setembro, em mot6rio de protocolos com lnstiluig0es p0blicos.

considerondo ser compelcncio do Assembleio de Freguesio do unido dos Freguesios de
Aguolvo e Miro sinlro o oulorizoQoo poro o celebrogdo de Protocolos, nos fermos do olineo
i) do n.' 1 do ortigo 9.' do Lei n." 7 5l21l3, de I 2 de setembro.

Aiento oos considerondos e oo enquodromento legol ocimo referido, proponho que

se

delibere:

l.

Aprovor os lermos do porcerio de coloborogoo o eslobelecer com o "Rolory Clube de
Sinlro", com o reservo do deliberoQoo formol por porte do Assembleio de Freguesio do
Unido dos Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro.

2.

Envior o Protocolo poro opreciogoo do Assembleio de Freguesio
de Aguolvo e Miro Sinlro.

Aguolvococem, 28 de ogoslo de

do Unido dos Freguesios

201 9

x4:

Carlos Casifiiro, Presidente Junta de Freguesia

Assinado por: CARLos IIIGUELNUNEs CASIMIRo PEREIM
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Deliberogdo: Aprovodo
U

nonimidode

Reprovodo

4

Moiorio

Volos o fovor

Vofos contro

Absieng6es

Presidenle

Presidente

Presidente

Corlos Cosimiro

Secret6rio
Ddmoso Mortinho

X
X

Tesoureiro
1."

Corlos Cosimiro

Secrel6rio

X

Heleno Cordoso

X

Vogol

Secretdrio

2." Vogol
Cristino Mesquilo

3.' Vogol
Ricqrdo Vorondos

4." Vogol
Victor Feneirq

Totol

x
X

Ddmoso Mortinho

Tesoureiro
Jodo Coslonho

Jodo Coslonho
I

.' Vogol

1."

Vogol

Helenq Cqrdoso

2.' Vogol

Heleno Cordoso

2." Vogol
Cristino Mesquito

3." Vogol

Cristino Mesquiio

3." Vogol
Ricordo vorondos

Ricordo Vorqndqs

x

4.' Vogol

1

Tolol

T

Corlos Cosimiro

D0moso Mortinho

Tesoureiro
Jooo Coslonho

I

4." Vogol
Victor Feneirq

Victor Feneiro

<)

Totql

Aprovodo em minuto, no reunioo de 2019.08.29, poro efeitos do disposto nos lermos do n." 3
e n.o 4 do ortigo 57.'. do Lei n.' 75/2013, de l2 de selembro. e n.o 4 e n." 6 do orfigo 34.' do
Codigo de Procedimento Administroiivo.
O Presidente:
O Secret6rio:
O Tesoureiro:

O

l.'

Vogol:

O 2." Vogol:
O 3.o Vogol:
O 4.o Vogol:

RUA ANTONro NJNEs SEQUEtRA, t6B. 2/35,054

TELEFoNE 219 188540

|

FAX

2t9t46129

AGUALVAcAcEM I AVFNTDA T MoR LoRosAE, ro, LotA 14. 273s-593 AcuALVAcAcEM
EMA L gerol@if ,oguolvomirosiniro.pt ITELEFoNE 2t9 14s487
FAX 219145501
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Protocolo de Colaboragao
Entre a Unlao das Freguesia de Agualva e Mira Slntra e o Rotary Club de Sintra

PRorocoLo

DE

coLABoRAgAo

Entre:

A Uniio das Freguesias de Agualva e Mira Sintra , entidade ptiblica com sede na
Rua Ant6nio Nunes Sequeira, 16, 2735-054 Agualva-Cac6m, contribuinte no

de telefone

, fax 219145501 ,

mrreio eletr6nico,
qeral@jf-aoualvamirasintra.pt. representada por Carlos Miguel Nunes Casimiro
510833896, n0mero

219145487

Pereira, na qualidade de Presidente e com poderes para o ato, adiante designada por

Primeira Outorgante.
e

Rotary Club de Sintra, adiante designada como Segunda Outorgante, com sede na
Rua Cdmara Pestana, n" 15,2710-546 Sintra, Contribuinte n.o 507380568, neste ato
representada por Alvaro Jos6 Camara de Sousa, Coordenador do Projeto "D6 uma
Tampa d Indiferenga" do Rotary Club de Sintra, com nrimero de telem6vel 92 689 05
65 e mrreio eletr6nim a.camarasousa@qmail.com.

Considerando o interesse em desenvolver a cooperageo entre as duas Outorgantes
permitindo a primeira Outorgante o desenvolvimento da sua aESo social e d segunda

Outorgante promover

o

consistem em promover

projeto "DC uma Tampa

a

ir

Indiferenga", cujos objetivos

reciclagem de tampas pl6sticas (objetivo ambiental),

reverter o valor dessa recolha num valor (objetivo econ6mico)

e com este adquirir

Ajudas T6cnicas para doag6o a Entidades e Pessoas carenciadas (objetivo Social),
Entendem as partes celebrar entre si o presente Protomlo nos termos e condig6es
constantes das cl6usulas seguintes:

Gliusula

1"

(Ambito)

1.

O presente Protocolo de Colabora$o tem por objetivo definir as condig6es
de execugSo e coopera€o institucional entre as entidades signatarias, com

vista a assegurar o previsto no Regime Juridico das Autarquias Locais,
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Protocolo de Colaboragao
Entre a Uniao das Freguesia de Agualva e Mira Sintra e o Rotary Glub de Sintra

consignado na Lei 7512013 de '12 setembro, de promover a implantagao e o

desenvolvimento de diversas atividades de natureza social, tendo por area
de atuagSo a UniSo das Freguesias de Agualva e Mira Sintra.

2. O presente Protomlo surge no 6mbito da interuengao dinamizada pelo
Nocleo de AESo Social e visa assegurar uma resposta na 6rea de prestaqao

de

cuidados

de sa0de, a

utentes com situa€o

de

insufici€ncia

socioecon6mica comprovada e mediante prescrigao medaca.

C16usula 2"

(Obrigag6es da Primeira Outorgante)

1.

A Primeira Outorgante compromete-se no 6mbito deste Protocolo a:

a.

assegurar

que

a

publicita€o

e

divulga€o do projeto

em

documentos da sua responsabilidade indicar6 que a mesma se faz
no ambito do Protocolo com o Rotary Club de Sintra;

b.

assegurar a rece@o de tampas pliisticas nas instala@es da Uni6o
das Freguesias de Agualva e Mira Sintra;

c.

O Rotary Club de Sintra assegurar o transporte das tampas das
instalaE6es da Uni6o das Freguesias de Agualva e Mira Sintra para

d.

o local de recolha da Segunda Outorgante, situado em Ab6boda;
criar um banco de equipamentos fomecidos no 6mbilo do projeto,

que permitam assegurar o empr6stimo de Ajudas T6cnicas

d

popula@o residente na drea geogr6fica da Uniao das Freguesias de

Agualva

e Mira Sintra mediante avaliagdo da

situa€o

socioecon6mica e prescri€o m6dica.

C16usula 3"

(Obrigag6es da Segunda Outorgante)

L

A Segunda Outorgante compromete-se a:

a.

receber, da Primeira Outorgante, as tampas pl5sticas recolhidas
pela Uniao das Freguesias de Agualva e Mira Sintra em sacos de
ol6stico:
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Protocolo d€ Colaboragao
Entr6 a Uniao das Freguesia de Agualva e Mira Sintra e o Rotary Club de Sintra
b.

assegurar

a

contabilizag5o

do peso das tampinhas

recolhido pela Primeira Outorgante,

e

disponibilizar

entregues

d

Primeira

Outorgante essa informagao, por mensagem eletr6nica, ap6s cada
entrega de tampas pl6sticas.

efetuar a doag5o de uma Ajuda Tecnica d UniSo das Freguesias de
Agualva

e Mira Sintra por cada tonelada de tampas entregue,

no

valor m6ximo estimado de aquisigSo de uma cadeira de rodas de
140 € (cento e quarenta euros);
A

indicar em documentos de divulgageo e publicitag6o do projeto que
mencionem as entidades parceiras, a Primeira Outorgante.

C16usula 4"

(Vig6ncia)

O presente Protocolo produz efeitos desde 1 de Julho de 2019 e

ser6

renovdvel automaticamente por periodos de um ano, desde que as partes

mantenham

o

respetivo interesse

ou

informem por escrito com

a

anteceddncia mfnima de trinta dias a sua intengSo de ndo renovafo.

As alterag6es ao presente Protocolo revestirSo sempre a forma escrita e
poderao ser decididas em qualquer momento por comum acordo e ap6s
validaqSo dos 6rg6os competentes para o efeito das duas Outorgantes.

C16usula 5a

(Foro ComPetente)
Para dirimir judicialmente qualquer litigio decorrente do presente Protocolo

e uma vez esgotada a busca de uma soluqdo extrajudicial pelas partes,
convenciona-se como foro competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de
Sintra.

Cliusula

6a

(Casos Omissos)
Os casos omissos neste Protocolo e as eventuats dovidas ser6o resolvidos
ou esclarecidos por acordo entre as pa rtes signatarias.
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Protocolo d6 Colaboraqao
Entre a Unlao das Freguesia d€ Agualva e Mlra Slntra e o Rotary Club de Sintra

Feito

e assinado em duplicado, ficando um exemplar em poder de cada um dos

Outorgantes.
Mira Sintra,

de 2019

O Primeiro Outorgante

O Segundo Outorgante
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Entre a Uniao das Freguesia de Agualva e Mira Slntra e o Rotary Club de Sintra

PROTOCOLO DE COLABORACAO
Entre:

A Uniio das Freguesias de Agualva e Mira Sintra , entidade piblica com sede na
Rua Ant6nio Nunes Sequeira, 16, 2735-054 Agualva-Cac6m, contribuinte no
510833896, n0mero de telefone 219145487, fax 2191455O1, correio eletr6nico,
oeral@if-aoualvamirasintra.pt, representada por Cados Miguel Nunes Casimiro
Pereira, na qualidade de Presidente e com poderes para o ato, adiante designada por

Primeira Outorgante.
e

Rotary Glub de Sintra, adiante designada como Segunda Outorgante, com sede na
Rua C6mara Pestana. no 15.2710-546 Sintra, Contribuinte n.o 507380568' neste ato
representada por Alvaro Jose Camara de Sousa, Coordenador do Projeto "D6 uma
Tampa d Indiferenqa" do Rotary Club de Sintra, com nlmero de telem6vel 92 689 05
65 e correio eletr6nim a.camarasousa@q mail.com'

Considerando o interesse em desenvolver a cooperageo entre as duas Outorgantes
permitindo d primeira Outorgante o desenvolvimento da sua a96o social e d segunda

Outorgante promover

o

consistem em promover

projeto "D6 uma Tampa

a

d

Indiferenga", cujos objetivos

reciclagem de tampas plasticas (objetivo ambiental)'

reverter o valor dessa recolha num valor (objetivo econ6mico)

e com este adquirir

Ajudas T6cnicas para doagSo a Entidades e Pessoas carenciadas (objetivo Social)'
Entendem as partes celebrar entre si o presente Protocolo nos termos e condigOes
constantes das cl6usulas seguintes:

Cl6rusula 1"

(Ambito)

1.

O presente Protocolo de Colaboraqeo tem por objetivo definir as condiE6es
de execugSo e cooperaqSo institucional entre as entidades signatarias, com

vista a assegurar o previsto no Regime Jurfdico das Autarquias Locais,
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Protocolo de Colaboragao
Entre a Uniao das Freguesia de Agualva e Mira Sintra e o Rotary Club de Sintra

consignado na Lei 7512013 de 12 setembro, de promovera implantageo e o

desenvolvimento de diversas atividades de natureza social, tendo por 5rea
de atuagSo a UniSo das Freguesias de Agualva e Mira Sintra.

2.

O presente Protocolo surge no ambito da intervengao dinamizada pelo
N0cleo de A95o Social e visa assegurar uma resposta na 6rea de prestaqeo

de

cuidados

de sa0de, a

utentes com situagSo

de

insufici6ncia

socioecon6mica comprovada e mediante prescrig6o m6dica.

Cldrusula

2'

(Obrigag6es da Primeira Outorgante)
1.

A Primeira Outorgante compromete-se no 5mbito deste Protocolo a:

a.

assegurar

que

a

publicitagSo

e

divulgagSo

do

projeto em

documentos da sua responsabilidade indicard que a mesma se faz
no 6mbito do Protocolo mm o Rotary Club de Sintra;

b.

assegurar a recegSo de tampas plSsticas nas instalag6es da Unieo
das Freguesias de Agualva e Mira Sintra;

c. O Rotary Club de Sintra assegurar o transporte

das tampas das

instalag6es da UniSo das Freguesias de Agualva e Mira Sintra para

o local de remlha da Segunda Outorgante, situado em Ab6boda;

d.

criar um banco de equipamentos fomecidos no ambito do projeto,

que permitam assegurar o empr6stimo de Ajudas T6cnicas a
populagSo residente na drea geogr6fica da UniSo das Freguesias de

Agualva

e Mira Sintra mediante avaliag6o da

situaFo

socioecon6mica e prescrigSo m6dica.

Cleusula

3a

(Obrigag6es da Segunda Outorgante)
't. A Segunda Outorgante compromete-se a:

a.

receber, da Primeira Outorgante, as tampas plasticas recolhidas
pela Unieo das Freguesias de Agualva e Mira Sintra em sacos de
pl6stico;
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Protocolo de Colaborageo
Entre a Uniao das Freguesia de Agualva e Mira Sintra e o Rotary Club de Sintra
h

assegurar

a

contabilizagSo

do peso das tampinhas

recolhido pela Primeira Outorgante,

e

disponibilizar

entregues

d

Primeira

Outorgante essa informagao, por mensagem eletr6nica, ap6s cada
entrega de tampas pl6sticas.

efetuar a doagao de uma Ajuda T6cnica d UniSo das Freguesias de
Agualva

e Mira Sintra por cada tonelada de tampas entregue, no

valor mdximo estimado de aquisigSo de uma cadeira de rodas de
140 € (cento e quarenta euros);
d.

indicar em documentos de divulgagSo e publicitaqSo do projeto que
mencionem as entidades parceiras, a Primeira Outorgante.

Cl6usula 4a
(VigGncia)

O presente Protocolo produz efeitos desde 1 de Julho de 2019 e

ser6

renovdvel automaticamente por periodos de um ano, desde que as partes

mantenham

o

respetivo interesse

ou

informem por escrito com

a

antecedCncia mfnima de trinta dias a sua inten€o de nao renova€o.

As alterag6es ao presente Protocolo revestirao sempre a forma escrita e
poderao ser decididas em qualquer momento por comum acordo e ap6s
validagSo dos OrgSos competentes para o efeito das duas Outorgantes.

Cliiusula 5"
(Foro Competente)
Para dirimir judicialmente qualquer litigio decorrente do presente Protocolo

e uma vez esgotada a busca de uma solugSo extrajudicial pelas partes,
convenciona-se como foro competente o TribunalAdministrativo e Fiscal de
Sintra.

Cl6usula 6"
(Casos Omissos)
Os casos omissos neste Protocolo e as eventuais dtividas ser6o resolvidos
ou esclarecidos por acordo entre as partes signat6rias.
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Prolocolo do Colaborageo

Entre a

Feito

Udlo das FregueCa de Agudva. Hlra Sntsa o o Rotry Club d. Slr

r.

e assinado €m duplicado, ficando um exemplar em poder de cada um dos

Oubrgantes.
Mira Sintra,

_

de

de 2019

O Primeiro Outorgant€

O Sogundo OutorgEnte
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Raquel Melo

De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Camara de Sousa [a.camarasousa@gmail.com]

quarta-feira, 19 de Junho de2}19 17:52
'Raquel Melo - JF Agualva Mirasintra'; 'Cruz Vermelha Nucleo Mira Sintra'; 'CVP Mira
CACEM'

gasocial@jf-agualvamirasintra.pt; 'Carlos Casimiro'; 'Cristina Mesquita'; 'Helena
Cardoso'; damaso. marlinho@f-agualvam jrasintra.pt
Recolha de tampinhas
Deposito p-Tampinhasl SL.jpg; Controle_Tampinhas_J.F. Agualva e Mira Sintra.xlsb

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Boa tarde Dre Ana Raquel

Melo

Segue em anexo:

.
.

Foto do dep6sito para as tampinhas ( O cartaz pode ter o logotipo da Junta). Quantos necessita?
Mapa de controle de tampinhas entregues ao ROTARY CLUB de SINTRA.

Amanha envio o projeto de protocolo

RC SINTRA e a

j.F. Agualva Mira Sintra

Saudag6es RoTARlAs,
Alva ro Camara de Sousa
Dietar 5er. o Camunidode 2018/2419

Tel:926890565
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De: Raquel Melo - JF Agualva Mirasintra Imailto:raquel. melo@jf-agualvamirasintra. pt]
Enviada: 19 de junho de 2019 15:09
Para: 'Camara de Sousa' <a.camarasousa@gmail.com>; 'Cruz Vermelha Nucleo Mira Sintra'

<emiliainfante56@gmail.com>;'CVP Mira CACEM'<dmirasintra@cruzvermelha.org.pt>
Cc: gasocial@jf-agualvamirasintra. pt; 'Carlos Casim iro' <presidente@jf-agualvam irasintra.pt>; 'Cristina Mesquita'
<cristina.mesquita@jf-agualvamirasintra.pt>;'Helena Cardoso' <helena.cardoso@jf-agualvamirasintra.pt>;
damaso.martinho@jf-agualvamirasintra.pt
Assunto: Recolha de tam Dinhas
lmportancia: Alta

Boo Torde Dro. Errrlio l'rfonle e Sr. Alvoro Souso,
No sequ6ncio do nosso contoclo ficou combinodo o seguinte:
A Junlo de Freguesio conlinuo o osseguror o tronsporle dos tompinhos poro os instolog6es do
CruzVermelho 1219 146 655; Ruo l" de Moio. Vivendo n.o 445 Miro-SinIra. 2735-411 Coc6m).Assim
que houverem cerco de 5/6 socos de 20 kg de lompinhos o Cruz Vermelho orticulo o recolho
direiomente com o Sr. Alvoro. Diretor Serviqo o Comunidode do Rotory Club de Sinlro
1e268e0s65).
Eslo porcerio iro permitir o dooedo/emprestlmo de ojudos tecnicos por porte do Rolory Club de
Siniro o Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Sinlro e seus porceiros.

Agrodeeo o coloborogdo de todos,
Ao dispor poro o que necessitorem.
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