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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO

C~MARA MUNICIPAL

CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICíPIO DE PENAL VA DO
CASTELO E A FREGUESIA DE MA TELA

Entre o Município de Penalva do ('astelo, representado pelo Presidente da Câmara
Municipal, Dl'. Leonídio de Figueiredo Gomes Monle;,'o, primeiro outorgante. e a
Freguesia de Afatela, representada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Nuno
,\llorais Fino, segundo outorgante, é celehrado, ao ahrigo da alínea b), do 11. o 6, do art. o
64. o da Lei /69/99. de 1R de se/ernhro. na redaçüo que lhe fói dada pela Lei fi. o 5
A/2002, de /1 de janeiro, () presenfe Confrato-Programa, que se rege pelas cláusulas
seguintes:
Cláusula 1.
Ohjeto do Acordo
(l

Constitui ohje/o do presente con/rolo-programa o concessão de comporficipoçclO
financeira à Junta de Freguesia de lv/atela, para construção de um "Pavilhc7o
A1ul/lusos ", no valor de 48 "7,44 f' (quarenta e oito mil duzentos e vinte e sele curo.\' e
quarenta e qua/ro cênlimm), sendo 5 677,42 f' correspondentes à parte mio
protocolada dos valores previstos para investimentos em 1()1/, 21 275. () I t' respeitanles
ao ano de 2012 e 2/ 2 O/ (' a título de adiantamento. por conta da verba a /ra11.~lerir
no ano de 2()13 para investimentos na Freguesia.
Cláusula 2. a
Período de Vigência
Sem prelUlZO do disposto na cláusula n. () 6, o presente contra/o-programa produz
efeitos entre () momento da sua assinatura e o da conclusão dos trabalhus a que alude a
cláusula primeira.
Cláusula 3.
Direitos e Deveres do Municipio de Penalva do Castelo
(I

/

Compete ao Alunicipio de Pena/va do ('asle/o:
a) Acompanhar e fiscalizar a execuçclo física e financeira dos frabalhos
comparlicipados:
b) Di,~ponibili::ar, de acordo com a infármação da evoluçâo dos trabalhos.
comprovada mediante apresentaçüo de cópias dos autos de mediçlio, a verba prevista
no presente con/rato-pro[!;rwna:
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c) Disponihilizar um técnico do Município para acompanhamento da

execu<,~ão

dos Irabalhos.
Cláusula 4. a
Deveres Freguesia de Alatela
1 Cmnpete à Freguesia de Afafela:
a) Assurnir o compromisso de utilizar o apoio financeiro, que ora se concede.
exclusivamenfe, na ohra a que se refere a cláusula primeira,'
h) Remeter inf()rmação e documentos comprovativos da execuç{io do
investimento objeto do presente contrato-programa ao Município de Penalva do
Castelo:
c) Assegurar a boa execuç{io dos trahalhos previstos, de acordo com as normas
técnicas e a lexislação em vixor. de acordo com as indicaç{jes fórnecidas pelo técnico
do Município.
d) Disponihilizar () equipamento comparticipado para atividades promovida:·,.
pelo ,~funicípio ou de interesse conce!hio.
Cláusula 5. a
Pagamentos
() paxamenlo da verba Cf que se retere a cláusula primeira será feito de acordo com as
disponihHidade,.,'financeiras do lvfunicípio.
Cláusula 6. {/
lncumprimento do Acordo
() incumprimenlo do presente conlralo-proxranza constitui motivo hastante para a
sua resoluç([o, obrigando-se a heneficiária à resliluí\~ão integral de lodos os valores da
I

comparlicipaçtio recebida.
2
Constatado o incumprimenlO. a beneficiária será interpelada para proceder à
devo!uç{fo da verba, entretanto recehida. no prazo de dois meses a contar da
inlerpe!aç{io.
Município de Penalva do Castelo, 02 de Ahril de 20!2.
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