Município de Vila Nova de Poiares
Câmara Municipal
3350-156 Vila Nova de Poiares – Telef. 239420850 - Fax. 239421800
NIF 505371600 - Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NA MODALIDADE DE
TAREFA - PARA DINAMIZAÇÃO DAS (AAAF´s) -ATIVIDADES DE
ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DE
POIARES

Contrato n.º

26/2020||Procedimento por meio de transmissão eletrónica de dados.

(Email) (processo 13/2020)
Na sequência do lançamento de um procedimento contratual ao abrigo do disposto na al. b) do n.º
1 do art.º 16º, conjugado com a al. c) do n.º 1 do art.º 20.º ambos do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, com as alterações e nova
redação dada pelo Decreto Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, por despacho do Presidente da
Câmara Municipal de 23/09/2020, no uso das suas competências previstas na al. f) do n.º1 do art.º
35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o disposto na al. a) do n.º 1
do art.º 18º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de junho e de acordo com o previsto no nº 1 do art.º 98º
do supra referido Código dos Contratos Públicos, foi, em simultâneo, aprovado a minuta do
contrato e adjudicada à segunda outorgante a “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE
TAREFA, PARA DINAMIZAÇÃO DAS (AAAF´s) -ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À
FAMÍLIA NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DE POIARES" em conformidade com as cláusulas

previstas no caderno de encargos, no respetivo convite e de acordo com a proposta apresentada,
documentos que aqui se dão por fielmente reproduzidos sendo do inteiro conhecimento e aceite
por ambas as partes.
Após o cumprimento das formalidades legais é celebrado o presente contrato entre os outorgantes:

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES, Pessoa Coletiva número 505 371 600, representado
neste ato por João Miguel Sousa Henriques, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, no
uso dos poderes que lhe são conferidos pela alínea al. f) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, adiante designado por primeiro outorgante ou Município, e

1

Município de Vila Nova de Poiares
Câmara Municipal
3350-156 Vila Nova de Poiares – Telef. 239420850 - Fax. 239421800
NIF 505371600 - Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt

LÍGIA RAQUEL FERREIRA RENDILHO, adiante designada por segunda outorgante, titular do
CC n.º 12548002, 4ZY0 válido até 2/03/2021, NIF 223694797, residente na Rua Ângelo Lima nº
12, 3.º U, Vila Nova de Poiares, documentos apresentados no âmbito do procedimento,
Regendo-se pelas seguintes cláusulas:
Cláusula 1.ª
Objeto
O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE TAREFA,
PARA DINAMIZAÇÃO DAS (AAAF´s) -ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA NO
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE POIARES", prioritariamente no Jardim-de-infância de Vila
Nova de Poiares – Centro Escolar de Santo André, em conformidade com as cláusulas previstas

no caderno de encargos, designadamente na PARTE II - Clausulas Técnicas, no respetivo convite e
de acordo com a proposta apresentada em 11 de setembro de 2020, a qual se dá aqui por
inteiramente reproduzida.
Cláusula 2.ª
Prazo de Execução do Contrato
O contrato cujo objeto consistirá na prestação de serviços a que se alude na cláusula 1ª do presente
Caderno de Encargos mantém-se em vigor por um prazo máximo de 12 meses, desde a data da sua
assinatura, sem prejuízo de poder ser feito cessar a todo o tempo por qualquer das partes por
mútuo acordo ou nos termos do artigo 10.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas
aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, por via da denuncia com aviso prévio de 60 dias e
sem obrigação de indemnizar.
Cláusula 3.ª
Preço Contratual
1. Como contrapartida do serviço efetivamente prestado, bem como pelo cumprimento das
demais obrigações constantes do Caderno de Encargos, o Município de Vila Nova de
Poiares pagará à segunda outorgante, a quantia de € 8.822,04€ (oito mil oitocentos e vinte e
dois euros e quatro cêntimos) isento de IVA, paga em prestações mensais, iguais e
sucessivas, até perfazer o montante contratado.
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao Município de Vila Nova de Poiares
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Cláusula 4.ª
Condições de Pagamento
1. As quantias devidas pelo Município de Vila Nova de Poiares, previstas na cláusula anterior,
devem ser pagas, nos termos do seu número um, no prazo de 30 dias após a receção pelo
Município de Vila Nova de Poiares do recibo eletrónico, o qual só pode ser emitido após o
vencimento da obrigação respetiva.
2. Para os efeitos do disposto no n.º 1, a obrigação considerar-se-á vencida com a prestação
do serviço efetuado.
3. Em caso de discordância por parte do Município de Vila Nova de Poiares, quanto aos
valores indicados nas faturas, deve este comunicar a segunda outorgante, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando esta obrigada a prestar os esclarecimentos necessários ou
proceder à emissão de novo recibo eletrónico.
4. Desde que devidamente emitidos e observado o disposto no n.º 1 e 2, os pagamentos serão
efetuados através de meio mais conveniente ao contraente publico.

Cláusula 5.ª
Cabimento e compromisso
1. O encargo referido na cláusula anterior será satisfeito pela seguinte dotação em vigor e na
qual tem cabimento no orçamento: na classificação orgânica 0102, na classificação
económica 010107- Pessoal em regime de tarefa ou avença, ao qual foram atribuídos os
números de cabimento e compromisso válidos e sequenciais, 26882, e 27665 em
02/09/2020, (corrigido em 27/10/2020) e 27/10/2020 respetivamente, em conformidade
com o previsto na Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro de 2012, na redação atual, estando os
encargos cativos na respetiva conta corrente, conforme se pode verificar pelas competentes
fichas de compromisso e cabimento, as quais se encontram anexas ao presente contrato e
dele fazem parte integrante.
2. O Presidente da Câmara Municipal autorizou a despesa plurianual por despacho de 1 de
setembro de 2020, no uso da competência que lhe foi delegada através da autorização
genérica favorável para assunção de encargos plurianuais, aprovada em sessão de
Assembleia Municipal de 20/12/2019.
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Cláusula 6.ª
Obrigações principais da segunda outorgante
1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no caderno de encargos
ou nas cláusulas contratuais, decorrem para o prestador de serviços as seguintes obrigações
principais:
a) Executar um serviço de qualidade de acordo com a legislação e regulamentação
aplicáveis e, em conformidade com o disposto no presente Caderno de Encargos,
assegurando a sua interoperabilidade, continuidade e qualidade, nos termos do
contrato.
b) Garantir a prestação do serviço de acordo com a legislação e regulamentação
aplicáveis e em conformidade com o disposto no presente caderno de encargos,
assegurando a sua interoperabilidade, continuidade e qualidade, nos termos do
contrato;
c) Executar o serviço de acordo com as orientações a solicitar junto da entidade
adjudicante ou quem esta delegar competência para o cumprimento, para além das
obrigações contratuais previstas na presente cláusula, o previsto nas cláusulas
técnicas do presente Caderno de Encargos;
d) Garantir o acompanhamento das crianças bem como a sua proteção e segurança;
e) Implementar e dinamizar as atividades de forma correta, imparcial e adequada ao
público com o qual vai trabalhar;
f)

Ter uma atitude e postura assertiva com os profissionais educativos bem como
com os pais e encarregados de educação das crianças;

g) Efetuar os serviços objeto do presente concurso em perfeita conformidade com as
condições estabelecidas nos documentos contratuais, bem como do Código dos
Contratos Públicos, nos regulamentos em vigor que se relacionem com os serviços
a prestar e na restante legislação aplicável, incluindo as Normas Portuguesas e
Comunitárias, as especificações e documentos de homologação de organismos
oficiais e as instruções de fabricantes, produtores, industriais e transportadores, ou
de entidades detentoras de patentes;
h) Realizar de reuniões mensais com a entidade adjudicante de acompanhamento da
prestação de serviços;
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i)

Proceder em pleno respeito pelas normas processuais de qualidade que vigoram na
Autarquia;

j)

Reunir no seu curriculum as habilitações previstas para o desempenho das funções
a concurso;

k) Zelar pelo cumprimento dos contratos que venham a ser celebrados com terceiros;
l)

Não ceder a sua posição contratual sem prévia autorização do Município de Vila
Nova de Poiares;

m) Garantir a correta utilização e conservação de todo o equipamento que para o
efeito lhe seja cedido pela autarquia, correndo por sua conta as perdas e danos
verificados por dolo ou negligência, sendo também da sua responsabilidade os
custos inerentes à utilização negligente de todo o equipamento posto à sua
disposição, incluindo os danos terceiros;
n) Prestar os serviços à entidade adjudicante, conforme as condições definidas neste
caderno de encargos e demais documentos contratuais;
o) Comunicar antecipadamente à entidade adquirente os factos que tornem total ou
parcialmente impossível a prestação dos serviços objeto do procedimento ou o
cumprimento de qualquer outra das suas obrigações, nos termos do contrato
celebrado com a entidade adjudicante;
p) Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições em
que são prestados os serviços, bem como ministrar todos os esclarecimentos que
se justifiquem, de acordo com as circunstâncias;
q) Suportar quaisquer encargos decorrentes da utilização, quando da prestação de
serviço, de marcas e patentes registadas, bem como de licenças;
r)

Não alterar as condições da presente prestação de serviços sem prévia autorização
do Município de Vila nova de Poiares;

s) Manter sigilo e confidencialidade.
t)

Colmatar as dificuldades sentidas pelo Município e Agrupamento de Escolas no
acompanhamento integral das crianças que frequentam os espaços escolares,
prioritariamente no Jardim-de-infância de Vila nova de poiares;

u) Participar em ações de formação que beneficiem as suas competências;
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v) Promover a igualdade de acesso das crianças às atividades, através da
implementação de práticas que promovam essa mesma igualdade, quer em
contexto escolar, quer na própria comunidade educativa;
w) Colaborar nas ações e nas atividades educativas, culturais e sociais dinamizadas
pelos serviços de Ação Social, Saúde e Educação;
x) Colaborar na implementação e desenvolvimento das atividades promovidas pela
Câmara Municipal nas interrupções letivas;
y) Exercer estas funções com responsabilidade, imparcialidade e assertividade.

Cláusula 7.ª
Caução
O presente contrato está dispensado da prestação da caução de acordo com o estabelecido no n.º 2
do artigo 88.º do CCP,.
Clausula 8.ª
Resolução do Contrato
Para além das penalidades contratuais previstas na cláusula 11ª do caderno de encargos, o
incumprimento, por uma das partes dos deveres resultantes do contrato confere à outra parte, o
direito de resolver o contrato com os fundamentos previstos na clausula 13ª do caderno de
encargos bem como os consagrados no art.º 332º e seguintes do Código dos Contratos Públicos,
sem prejuízo das correspondentes indemnizações legais.
Cláusula 9.ª
Documentos habilitantes e documentos integrantes do contrato
1. Fazem parte integrante do contrato os documentos elencados no n.º 2 do art.º 96º do
Código dos Contratos Públicos aprovado pelo DL nº 18/2008 de 29 de janeiro, com as
alterações e nova redação dada pelo Decreto Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, sendo
que em caso de divergência a prevalência é determinada pela ordem pela qual é indicado no
referido número e artigo.
2. A segunda outorgante fez prova de que se encontra habilitada nos termos do art.º 81º do
mesmo diploma, encontrando-se os documentos habilitantes juntos ao processo.
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Cláusula 10.ª
Aplicação subsidiária
Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente contrato aplicar-se-á as normas
constantes do Código dos Contratos Públicos.
Cláusula 11.ª
Gestão e Acompanhamento
O Município de Vila Nova de Poiares, dando cumprimento ao disposto no art.º 290 A do Código
dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, com as alterações
e nova redação dada pelo Decreto Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, designa como gestor do
contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste, Sónia Isabel Carinhas
Simões Costa.
Cláusula 12.ª
Foro competente
Para a resolução de todos os litígios emergentes deste contrato é competente o Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra, com a expressa renúncia a qualquer outro.
Ambos os contraentes aceitam o presente contrato com todas as obrigações que dele emergem, pela
forma como fica exarado e documentos que dele passam a fazer parte integrante, atrás
mencionados.
O presente contrato é celebrado em suporte eletrónico e com aposição de assinaturas eletrónicas,
nos termos e para os efeitos do nº 1 do art.º 94 do CCP, considerando-se a data da sua celebração a
data da aposição da última assinatura.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

de forma digital
JOÃO MIGUEL Assinado
por JOÃO MIGUEL SOUSA
HENRIQUES
SOUSA
Dados: 2020.10.29
HENRIQUES 11:28:33 Z

LÍGIA RAQUEL FERREIRA RENDILHO
Assinado por : Lígia Raquel Ferreira Rendilho
Num. de Identificação: BI12548002
Data: 2020.10.29 18:07:04+00'00'
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Anexo I- Ficha de cabimento
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Anexo II – Ficha de compromisso

Assinado por : JOÃO MIGUEL SOUSA HENRIQUES
Num. de Identificação: BI095930833
Data: 2020.10.29 11:27:44+00'00'
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