EDITAL
N.º 04/CML/2014
(Candidatura ao POVT - Aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual para Combate a Incêndios em Espaços Naturais)

ANTÓNIO COSTA, Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, no exercício das
competências previstas no art.º 72º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do n.º
1 do art.º 56º aplicável às áreas metropolitanas por força do disposto no artigo 104º, ambos da
Lei nº 75/2013, 12 de setembro, torna público que o Conselho Metropolitano de Lisboa, reunido
em 19 de fevereiro de 2014, aprovou por unanimidade com 14 voto(s) a favor do(s)
município(s) de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Oeiras,
Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de Xira, representando 1.876.186 eleitores
da Área Metropolitana de Lisboa, ou seja, 78,05%., a Proposta nº 04/CML/2014 – Candidatura
ao POVT - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Combate a Incêndios em
Espaços Naturais, em anexo.

Para constar e produzir os efeitos legais se publica o presente edital, que vai ser afixado nos
locais do costume e publicado no sítio da Internet da Área Metropolitana de Lisboa.
Lisboa, 19 de fevereiro de 2014
O Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa

a)António Costa
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Aprovada por unanimidade com 14 voto(s)
a favor do(s) município(s) de Alcochete,
Almada, Amadora, Barreiro, Cascais,
Lisboa, Loures, Mafra, Oeiras, Palmela,
Seixal, Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de
Xira, representando 1.876.186 eleitores da
Área Metropolitana de Lisboa, ou seja,
78,05%.
Lisboa, 19 de fevereiro de 2014

PROPOSTA Nº 4/CML/2014
[Candidatura ao POVT - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para
Combate a Incêndios em Espaços Naturais]
Considerando que:

1. No âmbito do Programa Operacional Valorização do Território (POVT) e
integrado no Eixo Prioritário II (Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e
Monitorização de Riscos) foi dirigido à Área Metropolitana de Lisboa (AML), nos
termos do previsto no nº 2 do artigo 12º do Regulamento Especifico Prevenção
e Gestão de Riscos naturais e Tecnológicos – Ações Materiais, um Convite para a
apresentação de uma Candidatura destinada à aquisição de equipamentos
operacionais de protecção civil, com o objectivo de melhorar o combate a
incêndios em espaços naturais.

2. O POVT visa criar melhores condições de actuação do Sistema Nacional de
Proteção Civil, por via do reforço das infra-estruturas, equipamentos, meios e
instrumentos necessários a todas as fases do processo de protecção civil.

3. Pela deliberação da Junta Metropolitana de Lisboa de 16.05.2013, tomada sobre
a Proposta nº 26/JML/2013 foi aprovado apresentar uma candidatura no âmbito
daquele Programa Operacional.
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4. Por deliberação da Junta Metropolitana de Lisboa de 20.06.2013, tomada sobre
a Proposta nº 32/JML/2013 foi aprovada a minuta do Protocolo de Cooperação
a celebrar entre a AML, a ANPC e a LBP no âmbito da sobredita candidatura.

5. Por decisão da Autoridade de Gestão do POVT de 23.01.2014 foi aprovada a
candidatura àquele Programa Operacional, conforme notificação datada de
29.01.2014, com uma taxa de comparticipação do Fundo de Coesão de 85%.

6. Aprovada a candidatura caberá à AML efetuar o procedimento para aquisição
dos equipamentos abrangidos pelo Programa, ficando estes inventariados na
AML, mas sendo a sua utilização, pelas diversas corporações de bombeiros,
objecto de contratos de comodato individuais.

7. Nos termos da alínea e) do nº 2 do artigo 67º da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro, constitui atribuição das áreas metropolitanas assegurar a articulação
das actuações entre os municípios e os serviços da administração central nas
áreas da segurança e da protecção civil.

Tenho a honra de propor, ao abrigo da alínea e) do nº 2 do artigo 67º e da alínea d)
do nº 1 do artigo 71º, da alínea b) do artigo 72º, e nos termos do nº 1 do artigo
105º, todos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro que o Conselho Metropolitano
de Lisboa delibere:

a)

Autorizar a assunção da Despesa máxima prevista de 1.221.145€, no

âmbito da candidatura destinada à aquisição de equipamentos operacionais de
proteção civil, com o objetivo de melhorar o combate a incêndios em espaços
naturais, inscrita no plano plurianual de investimento projeto nº P003A006 e
classificação económica 0102/1102990100;
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b)

Aprovar a minuta do contrato (em anexo) a celebrar com o POVT, no

âmbito e para concretização da Candidatura destinada à aquisição de
equipamentos operacionais de protecção civil, com o objetivo de melhorar o
combate a incêndios em espaços naturais.

c)

Aprovar a minuta (em anexo) dos contratos de comodato a celebrar

com as Associações Humanitárias instituidoras dos Corpos de Bombeiros
Voluntários abrangidas.

d)

Mandatar o Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa para

assinar aqueles contratos.

e)

Abrir uma conta bancária especifica para processar os recebimentos e

os pagamentos específicos, nos termos e para os efeitos previstos na alínea d)
do n.º 3 do artigo 17.º do Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão e no nº
6 da Cláusula 7ª do Contrato.

f)

Autorizar que essa conta bancária seja movimentada pela Secretária

Geral da AML, Dr.ª Sofia Lona Cid, e pelo Tesoureiro da AML, sendo obrigatório,
para qualquer movimento, a assinatura de duas pessoas autorizadas.

Lisboa, 19 de fevereiro de 2014
O Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa

a)António Costa
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CONTRATO DE FINANCIAMENTO
ENTRE A DIREÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA E _______________

Aos … dias do mês de ………………………de 20…, entre o primeiro e o segundo outorgantes é
celebrado, de acordo com o previsto no artigo 19.º do Regulamento Geral FEDER e Fundo de
Coesão, aprovado pela Comissão Ministerial de Coordenação do QREN, a 18 de Setembro de 2009,
o presente contrato de comparticipação financeira, para realização da operação com o código
POVT-12-…FCOES-000…., designada "………” do Eixo Prioritário II – Sistemas Ambientais,
incluindo Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos, comparticipação que foi aprovada pela
Comissão Diretiva em ……………………- 20…...
Este contrato rege-se pela legislação nacional e comunitária aplicável, assim como pelas cláusulas
seguintes:
Primeiro Outorgante – Direção-Geral de Administração Interna, representada por Ricardo
Alberto Gasiba Carrilho, portador do Cartão de Cidadão n.º 11766095, com a data de validade de
09/10/2014, que outorga na qualidade de Diretor da Área de Relações Internacionais, com as
competências

delegadas

por

Despacho

do

Diretor-Geral

de

Administração

Interna,

n.º

13316/2013, de 14 de outubro, publicado no D.R., II série, n.º 202, de 18 de outubro, e
enquanto representante do organismo intermédio designado para efeitos de gestão e execução do
Domínio de Intervenção Prevenção e Gestão de Riscos do Eixo II do Programa Operacional
Temático Valorização do Território.
Segundo Outorgante – …………………………, contribuinte nº ….., representado por ….., portador do
Bilhete de Identidade n.º ………….., que outorga na qualidade de Presidente ……………..……., cargo
para o qual foi eleito/nomeado, de acordo com a Ata/o Despacho……….….., de …. de …… de 2….., e
que representa o beneficiário da Operação.

Cláusula 1.ª – Objeto do Contrato
O presente contrato tem por objeto a concessão de uma comparticipação financeira do Fundo de
Coesão, destinada a financiar a operação atrás identificada, no âmbito do Programa Operacional
Valorização do Território, em que o Primeiro Outorgante é o Organismo Intermédio, com
competências delegadas para o efeito e o Segundo Outorgante a entidade beneficiária.
Cláusula 2.ª – Objetivos da Operação
Os objetivos da operação referida na cláusula primeira estão descritos na Decisão Favorável de
Financiamento em anexo, adotada por despacho decisório do Organismo Intermédio com
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competências delegadas para o efeito, de …../…./….., e confirmada pela deliberação da Comissão
Diretiva do POVT, de …../…./…….., e que faz parte integrante deste Contrato.
Cláusula 3.ª – Custo Total da Operação
O custo total da operação é de ……….. € (………………………), conforme consta da Decisão Favorável
de Financiamento.
Cláusula 4.ª – Cobertura Financeira
A cobertura financeira da operação será assegurada da seguinte forma:
a) Até ao montante máximo correspondente a 85% do Montante de Decisão da operação através
da comparticipação financeira do Fundo de Coesão;
b) A restante despesa necessária à execução integral da operação será assegurada por fontes de
financiamento nacionais, a cargo do Segundo Outorgante.
c) Para efeitos previstos na presente cláusula a despesa elegível e montante da decisão da
operação aprovada na Decisão Favorável de Financiamento do POVT é de …………. €
(…………………………………………………………..cêntimos).
Cláusula 5.ª – Comparticipação Financeira
O montante máximo de comparticipação financeira a conceder pelo Fundo de Coesão, no âmbito
do presente contrato, é de ……………. € (………………………………….cêntimos), correspondente a 85% do
montante da decisão aprovado na Decisão Favorável de Financiamento do POVT.
Cláusula 6.ª – Prazos para a Realização da Operação
Os prazos para a realização da operação são os constantes da Decisão Favorável de
Financiamento em vigor.
Cláusula 7.ª – Pagamentos
1. Os pagamentos ao Segundo Outorgante são efetuados:
a) A título de reembolso, na sequência da confirmação da elegibilidade das despesas
constantes dos pedidos de pagamento apresentados, acompanhados de cópia dos
documentos de despesa realizada e paga pelo beneficiário (fatura e documentos
comprovativos do pagamento efetivo), ou
b) A título de adiantamento, mediante a apresentação das cópias das respetivas faturas,
ficando neste caso o beneficiário obrigado a apresentar ao organismo intermédio, no prazo
máximo de 30 dias úteis, contado a partir da data de pagamento da comparticipação, os
comprovativos do pagamento integral da despesa que serviu de base ao pagamento do
adiantamento.
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2. O incumprimento do prazo previsto na alínea b), determina a suspensão de todos os
pagamentos de comparticipação comunitária ao Segundo Outorgante, no âmbito do
Programa Operacional Valorização do Território, até à regularização da situação.
3. De acordo com o disposto no n.º 9 do artigo 27.º do Regulamento Geral FEDER e Fundo de
Coesão, os pagamentos serão efetuados até ao limite de 95% do montante máximo do apoio
para a operação, sendo o pagamento do respetivo saldo (5%) autorizado pela Autoridade de
Gestão, após a apresentação pelo Segundo Outorgante do Relatório Final e confirmação da
execução da operação nos termos previstos neste contrato.
4. Em regra, o saldo final será pago nas condições referidas no nº 3, salvo nos casos em que o
total dos pagamentos efetuados pela Comissão Europeia tenha atingido o montante de 95%
da participação dos fundos no Programa Operacional Temático Valorização do Território. Neste
caso, o saldo final será pago após a receção do saldo final do Programa Operacional Temático
Valorização do Território, ou antes, caso estejam reunidas as condições para que o Instituto
Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I.P possa mobilizar o quantitativo de Operações
Específicas do Tesouro para que estiver autorizado pela lei orçamental e nos limites da
capacidade financeira daquele Instituto para fazer face aos respetivos encargos.
5. Os pedidos de pagamento são formalizados e submetidos ao Primeiro Outorgante através
do Sistema de Informação do POVT (SIPOVT) por preenchimento on line de formulário
eletrónico, ao qual são anexados, em suporte digital, cópia dos documentos comprovativos:
faturas e respetivos comprovativos da execução das empreitadas e serviços (Autos de Medição
ou documentos equivalentes, devidamente validados) e documentos comprovativos dos
pagamentos efetivos respeitantes às despesas elegíveis do projeto, incluindo cópias dos
cheques ou documentos que comprovem as transferências bancárias realizadas e extratos
bancários respetivos com a evidência do seu desconto, cujos originais tenham sido carimbados
nos termos definidos na alínea v) do n.º 1 da Cláusula 8.ª deste contrato.
6. Para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º do Regulamento Geral FEDER e
Fundo de Coesão, o pagamento dos apoios financeiros ao Segundo Outorgante será
efetuado por transferência para a conta bancária específica para pagamentos do Fundo de
Coesão, com o NIB …………………………………………………….
7. O Primeiro Outorgante emitirá a Ordem de Pagamento ao Instituto Financeiro para o
Desenvolvimento Regional, IP (IFDR), no prazo máximo de 15 dias após confirmação da
elegibilidade das despesas constantes dos documentos que acompanham os pedidos de
pagamento.
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8. Nos termos do n.º 11 do artigo 27.º do Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão, a
entidade pagadora (IFDR) assegurará a execução dos pedidos de pagamento no prazo de 15
dias, desde que satisfeitas as seguintes condições:
a) A existência de disponibilidade de tesouraria;
b) A suficiência das informações exigíveis na fundamentação do pedido de pagamento;
c)

As condições de regularidade do Segundo Outorgante face à Administração Fiscal e à
Segurança Social;

d) A inexistência de decisão de suspensão de pagamentos ao Segundo Outorgante.
9. Os pedidos de pagamento, independentemente da forma prevista no n.º 1 desta Cláusula,
deverão ser apresentados com uma regularidade mensal, não devendo o período de intervalo
entre a apresentação de pedidos de pagamento ultrapassar os três meses.
Cláusula 8.ª – Obrigações do Segundo Outorgante
1. O Segundo Outorgante obriga-se a:
a)

Organizar o dossier da operação de acordo com as normas definidas e conservar esse
dossier, bem como toda a documentação técnica, contabilística e financeira que
comprova a realização física e financeira do projeto e do seu financiamento, de acordo
com a regulamentação em vigor, durante um período que vai até aos três anos
posteriores ao encerramento parcial ou total do Programa, consoante a fase em que o
encerramento da operação tiver sido incluída;

b)

Por si, ou através dos seus representantes legais ou institucionais, permitir o acesso aos
locais de realização da operação, e àqueles onde se encontrem os elementos e os
documentos referidos na alínea anterior, para efeitos de acompanhamento, controlo e
auditoria;

c)

Assegurar a existência de um sistema contabilístico separado ou de um código
contabilístico adequado para todas as transações relacionadas com a operação, de
acordo com as normas contabilísticas nacionais;

d)

Proporcionar às autoridades nacionais e comunitárias competentes as condições
adequadas para o acompanhamento, controlo e auditoria da operação, nas suas
componentes material, financeira e contabilística;

e)

Não afetar a outras finalidades os bens e serviços adquiridos no âmbito da operação,
não podendo igualmente os mesmos ser locados, alienados ou por qualquer modo
onerados, no todo ou em parte;

f)

Comprometer-se a manter e comprovar, a todo o tempo, às entidades nacionais e
comunitárias de acompanhamento, controlo e auditoria, a existência física e em boas
condições de funcionamento e segurança dos bens e equipamentos adquiridos e das
obras realizadas para a operação, bem como a manter o registo em inventário de todos
os elementos do imobilizado, adquiridos para a mesma e o auto de abate, sempre que
os equipamentos possam vir a ser inutilizados e não se encontrem em condições de
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funcionamento, o que deverá ser devidamente justificado no referido auto e no
inventário;
g)

Comunicar ao Primeiro Outorgante qualquer alteração ou ocorrência que ponha em
causa os objetivos e os pressupostos que estiveram na base da aprovação da operação;

h)

Acompanhar, controlar e fiscalizar a execução da operação e garantir perante o
Primeiro Outorgante o cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato;

i)

No caso de subcontratação, demonstrar documentalmente que os subcontratantes se
comprometem a fornecer ao Primeiro Outorgante e aos organismos de auditoria e de
controlo ou a quem por estes for credenciado, todas as informações que estes vierem a
solicitar relativas às atividades subcontratadas;

j)

Fornecer todos os elementos necessários à caracterização e quantificação dos
indicadores de realização e de resultado das operações apoiadas, e assegurar o
cumprimento dos indicadores de realização e de resultado fixados para a operação,
conforme Decisão Favorável de Financiamento;

k)

Manter a sua situação regularizada perante a Administração Fiscal e a Segurança Social;

l)

Garantir o financiamento integral da contrapartida nacional da operação e das despesas
não elegíveis, bem como assegurar a execução total da operação, nos prazos aprovados
na Decisão Favorável de Financiamento;

m)

Garantir que a operação objeto deste contrato não foi apoiada por outro financiamento
comunitário ou nacional para as mesmas despesas;

n)

Proceder à restituição integral do montante de Fundo de Coesão recebido, no que
concerne à despesa que possa vir a ser considerada não elegível, relativamente a
alguma(s) da (s) ação(iões),componentes da operação ou a totalidade da operação, no
âmbito das ações de acompanhamento, controlos físicos e contabilísticos e auditorias
nacionais e comunitárias, ou outros procedimentos efetuados à operação cofinanciada,
ainda que essa despesa tenha sido considerada elegível e validada pelo Primeiro
Outorgante;

o)

Proceder à restituição dos montantes indevidamente pagos ou não justificados, que
sejam objeto de correção financeira decidida pelas autoridades nacionais e comunitárias
competentes, nos termos do artigo 30.º do Regulamento Geral FEDER e Fundo de
Coesão e de outras orientações que venham a ser definidas, de acordo com a notificação
formal de constituição de dívida que identificará o montante a restituir, o respetivo prazo
e a fundamentação da decisão;

p)

Proceder à publicitação dos apoios que lhe forem atribuídos, respeitando os termos dos
artigos 8.º e 9.º do Regulamento (CE) n.º 1828/2006 da Comissão, de 8 de Dezembro,
e demais legislação comunitária e nacional aplicável, bem como as normas do POVT
relativas à publicidade (Capítulo 3 – Normas relativas a medidas de informação e
publicidade, do Módulo C – Execução e Acompanhamento, do Manual de Procedimentos
do Beneficiário e Anexos X e XI);
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q)

Cumprir os normativos nacionais e comunitários em matéria de ambiente, igualdade de
oportunidades,

concorrência

e

de

contratação

pública

aplicáveis,

evidenciando

claramente a articulação entre a despesa declarada e o processo de contratação pública
respetivo;
r)

Executar a operação nos moldes previstos na Decisão Favorável de Financiamento,
assegurando o cumprimento de todas as condições fixadas no ponto 10 da referida
Decisão e o calendário de execução física e financeira da operação, fixado na mesma;

s)

Possuir os recursos humanos e técnicos necessários à execução e ao acompanhamento
da operação;

t)

Respeitar as normas estabelecidas nos instrumentos de planeamento e gestão territorial
vigentes, quando aplicável;

u)

Apresentar o relatório anual de execução da operação, reportado a 31 de Dezembro de
cada ano, que evidencie a situação acumulada nessa data da execução física e financeira
da operação e dos desvios face ao programado. O referido relatório deverá ter o
conteúdo definido pela Autoridade de Gestão e ser apresentado impreterivelmente até
15 de Fevereiro do ano seguinte a que se reporta. A falta de entrega do relatório no
prazo definido determina a suspensão imediata dos pagamentos;

v)

Assegurar que os originais dos documentos de despesa relativos à operação, previstos
no n.º 5 da cláusula 7.ª do presente contrato são objeto de aposição de um carimbo
com o conteúdo fixado pelo Primeiro Outorgante;

w)

Apresentar, no prazo de 90 dias após a conclusão da operação:
i)

O pedido de Pagamento do Saldo Final da operação;

ii)

O Relatório Final da Operação, de acordo com o formulário definido pela Autoridade
de Gestão, que deverá ser acompanhado de fotografias e outros elementos
informativos, de natureza qualitativa e quantitativa, que permitam uma adequada
avaliação do investimento realizado e dos resultados do mesmo, bem como a sua
comparação com os que foram fixados na Decisão Favorável de Financiamento;

iii)

Auto de Receção das obras, ou documento equivalente para outro tipo de
fornecimentos que comprove a sua conclusão e Conta Final das Obras;

iv)

Os extratos contabilísticos que evidenciem o registo do Custo Total da operação e
das Receitas da operação, de acordo com as normas contabilísticas em vigor;

x)

Autorizar o Primeiro Outorgante a proceder à divulgação dos apoios concedidos, nos
termos dos Regulamentos aplicáveis;

2. O pagamento do saldo final da operação só será efetuado quando tenha sido comprovado que
a operação foi realizada de acordo com o previsto na candidatura, permitiu o cumprimento dos
seus objetivos e se verificou o cumprimento de todas as obrigações do Segundo Outorgante,
previstas no ponto 10 da Decisão Favorável de Financiamento e no presente Contrato.
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3. O Segundo Outorgante obriga-se ainda a cumprir todas as demais disposições do
Regulamento Geral do FEDER/Fundo de Coesão e do Regulamento Específico………………….. do
Eixo Prioritário II – Sistemas Ambientais, incluindo Prevenção, Gestão e Monitorização de
Riscos, onde a operação se enquadra, que se lhe apliquem.

4. O incumprimento das obrigações previstas no ponto 10 da Decisão Favorável de
Financiamento e na presente cláusula determina a suspensão de todos os pagamentos de
comparticipação comunitária ao beneficiário no âmbito deste Programa, até à regularização da
situação, salvo nos casos em que a eventual fundamentação invocada venha a ser aceite pelo
Primeiro Outorgante.

5. Nos termos do artigo 57.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006, de 11 de julho, na redação
dada pelo Regulamento (UE) n.º 539/2010, de 16 de junho, a participação dos fundos só fica
definitivamente afetada a uma operação se, no prazo de cinco anos a contar da conclusão da
operação, esta não sofrer qualquer alteração substancial que:
a) Afete a sua natureza ou as suas condições de execução ou proporcione uma vantagem
indevida a uma empresa ou um organismo público; e
b) Resulte quer de uma mudança na natureza da propriedade de uma infraestrutura, quer
da cessação de uma atividade produtiva.

6. Caso se verifique a alteração substancial referida no número anterior, os montantes
indevidamente pagos ao beneficiário são recuperados nos termos dos artigos 98.º a 102.º do
Regulamento n.º1083/2006, de 11 de Julho.
Cláusula 9.ª – Despesas e Encargos
O Segundo Outorgante é responsável por todas as despesas e encargos que resultarem da
celebração e eventual incumprimento do presente contrato, nele se incluindo todas as despesas
judiciais e extrajudiciais que, por força do mesmo, sejam realizadas pelo Primeiro Outorgante
ou por qualquer outra pessoa ou entidade que venha a atuar mandatado por esta.
Cláusula 10.ª - Prazo do Contrato
1. O presente contrato começa a produzir efeitos na data da sua assinatura e mantém-se em
vigor até ao integral cumprimento de todas as obrigações dele emergentes, nomeadamente o
estipulado na alínea a) do n.º 1 e no n.º 4 da Cláusula 8.ª e da cláusula 9ª.
2. A não assinatura do contrato, por razões imputáveis ao beneficiário, no prazo de 20 dias úteis
contados da data do seu envio, determina a caducidade da Decisão Favorável de
Financiamento salvo nos casos em que a eventual fundamentação invocada venha a ser aceite
pelo Primeiro Outorgante.
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Cláusula 11ª – Alterações ao Contrato
1. O presente contrato poderá ser alterado, caso haja necessidade de introduzir modificações de
carácter financeiro, temporal, material ou legal na operação, que tenham sido aprovadas pelo
Primeiro Outorgante, desde que não alterem de forma significativa a operação que foi alvo
de aprovação.
2. Os pedidos de alteração da decisão de financiamento que poderão dar origem a alterações ao
contrato deverão ser formalizados nas condições e nos termos definidos pela Autoridade de
Gestão no Manual de Procedimentos do Beneficiário.
3. As alterações identificadas no n.º 1 serão objeto de formalização através de adenda a este
contrato e de alteração da Decisão Favorável de Financiamento anexa.
Cláusula 12.ª – Suspensão do Contrato
O incumprimento de qualquer das obrigações do Segundo Outorgante, estabelecidas neste
contrato, confere ao Primeiro Outorgante o direito de suspender o contrato com a consequente
suspensão de financiamento, até à regularização da situação, a qual terá de ser efetuada no prazo
máximo de 90 dias.
Cláusula 13.ª – Correção Financeira por Alteração das Condições de Aprovação da
Operação
Caso seja detetada alguma alteração significativa que afete os termos em que a operação foi
aprovada e que origine uma correção financeira, o Segundo Outorgante é responsável, nos
termos legais, pela reposição integral ou parcial da comparticipação comunitária.

Cláusula 14.ª – Rescisão do Contrato
1. O contrato de financiamento poderá ser objeto de rescisão pelo Primeiro Outorgante em
caso de:
a) Não cumprimento, por facto imputável ao Segundo Outorgante, de obrigações
estabelecidas no presente contrato e na legislação aplicável, no âmbito da realização da
operação;
b) Não cumprimento das obrigações legais e fiscais pelo Segundo Outorgante;
c)

Prestação de informações falsas sobre a situação do Segundo Outorgante ou viciação de
dados fornecidos na apresentação e realização da operação;

d) Incumprimento da obrigação de registo contabilístico das Despesas e Receitas da
operação, de acordo com as normas contabilísticas em vigor;
e) Recusa da prestação de informações ou de elementos de prova que forem solicitados ao
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Segundo Outorgante;
f)

A execução da operação aprovada não tiver tido início no prazo máximo de 180 dias após
a assinatura do contrato de comparticipação financeira, salvo nos casos em que a eventual
fundamentação invocada para o atraso venha a ser aceite pelo Primeiro Outorgante;

g) Não restituição pelo Segundo Outorgante de montantes indevidamente pagos ou não
justificados nos prazos estipulados;
h) O Segundo Outorgante explorar ou utilizar para outro fim, locar, alienar ou, por
qualquer modo, onerar, no todo ou em parte, os empreendimentos comparticipados e os
bens de equipamento adquiridos para realização da operação aprovada.
2. A rescisão do contrato de financiamento será tomada em conformidade com o Código do
Procedimento Administrativo.
3. A rescisão do contrato de financiamento pelo Primeiro Outorgante implica a devolução do
apoio financeiro recebido pelo Segundo Outorgante, no prazo de 30 dias úteis a contar da
data da receção da notificação de rescisão, findo o qual vencer-se-ão juros de mora à taxa
legal em vigor para as dívidas ao Estado Português.
4. A devolução referida no número anterior pode ser faseada, até ao limite de três anos,
mediante prestação de garantia bancária e autorização da entidade responsável pela
recuperação, vencendo-se juros de mora, à taxa legal em vigor para as dívidas ao Estado
Português, até ao deferimento do pedido de devolução faseada, caso este ocorra após o termo
do prazo previsto no número anterior.
Cláusula 15.ª – Assunção de Responsabilidades pelo Segundo Outorgante
A restituição integral do montante de Fundo de Coesão recebido relativo à despesa que possa vir a
ser considerada não elegível nos termos da alínea n) e o) do nº 1 da cláusula 8ª é da inteira
responsabilidade do Segundo Outorgante.
Cláusula 16.ª – Disposições finais
1. Em tudo o que não tiver expressamente regulado no presente contrato, serão aplicáveis as
disposições legais, comunitárias e nacionais vigentes.
2. Para todas as questões emergentes do presente contrato ou da sua execução, é competente o
Tribunal Administrativo de Lisboa.

O presente contrato é celebrado em dois exemplares, ficando cada Outorgante na posse
de um original.
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O Primeiro Outorgante

O Segundo Outorgante
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CONTRATO DE COMODATO

Entre
1ª - Área Metropolitana de Lisboa, com sede na Rua Carlos Mayer nº 2, R/C em Lisboa, NIPC
502826126, neste ato representada pelo Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, Dr.
António Luís Santos Costa, adiante designada como Primeira Outorgante ou Comodante,
E
2ª – Associação Humanitária ………, com sede na …………………, NIPC ……………, neste ato
representada por …………………………………., na qualidade de ……………………….., e com poderes
para o ato, adiante designada como Segunda Outorgante ou Comodatária,

É celebrado o presente CONTRATO DE COMODATO, com os pressupostos plasmados nos
Considerandos e nos termos dos artigos 1129º e seguintes do Código Civil e das Cláusulas
seguintes:

Considerando que:

1. No âmbito do Programa Operacional Valorização do Território (POVT) e integrado no
Eixo Prioritário II (Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de
Riscos) a Área Metropolitana de Lisboa (AML), apresentou, nos termos do previsto no
nº 2 do artigo 12º do Regulamento Especifico Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e
Tecnológicos – Ações Materiais, uma Candidatura destinada à aquisição de
equipamentos operacionais de proteção civil, com o objetivo de melhorar o combate a
incêndios em espaços naturais;

2. O POVT visa criar melhores condições de atuação do Sistema Nacional de Proteção
Civil, por via do reforço das infraestruturas, equipamentos, meios e instrumentos
necessários a todas as fases do processo de proteção civil;
3. Os equipamentos adquiridos ao abrigo da citada Candidatura deverão permanecer
propriedade da Primeira Outorgante, integrando o seu Imobilizado;
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4. Nos termos da alínea e) do nº 2 do artigo 67º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro é
atribuição da AML assegurar a articulação das atuações entre os municípios e os
serviços da administração central nas áreas da segurança e da proteção civil;

5. Nos termos do Ponto 7. do citado Regulamento Especifico, a taxa de co-financiamento
assegurada pelo Fundo de Coesão é de 85% das despesas elegíveis;

6. Por sua vez, a comparticipação nacional é assegurada em 7,5% pela ANPC –
Autoridade Nacional de Proteção Civil, através da celebração de um Protocolo de
Cooperação Financeira e 7,5% pelos Municípios que integram a AML;
7. A Segunda Outorgante é a entidade detentora de um Corpo de Bombeiros
(Profissionais/Voluntários/Misto), constituída nos termos e de acordo com o regime
instituído pelo Decreto-lei n.º 247/2007, de 27 de Junho, alterado pelo Decreto-lei n.º
248/2012, de 21 de Novembro;
8. A Segunda Outorgante está sedeada no Concelho de ……. e o Corpo de Bombeiros do
qual é detentora tem como área de atuação, tal como definida na alínea a) do artigo
2º e no artigo 5º, ambos do Decreto-lei n.º 247/2007, de 27 de Junho, a área
correspondente a … onde opera regularmente e onde é responsável pela primeira
intervenção;
9. A missão do Corpo de Bombeiros de que a Segunda Outorgante é detentora é a que
está prevista no artigo 3º do Decreto-lei n.º 247/2007, de 27 de Junho;

10. A Segunda Outorgante carece, para o cabal desempenho das atividades do seu Corpo
de Bombeiros e com o objetivo de melhorar o combate a incêndios em espaços
naturais de reforçar os equipamentos, meios e instrumentos necessários a todas as
fases do processo de proteção civil;

Cláusula Primeira
Objeto

O presente contrato tem por objeto a constituição pela Primeira Outorgante a favor da
Segunda Outorgante de um comodato sobre os bens e equipamentos elencados no Anexo
I ao presente contrato e que dele faz parte integrante.

Página 2 de 6

Cláusula Segunda
Partes Outorgantes

As Partes Outorgantes são as entidades melhor identificadas no cabeçalho do presente
contrato.

Cláusula Terceira
Prazo do Comodato

O presente contrato de comodato tem um prazo de 5 (cinco) anos.

Cláusula Quarta
Caducidade e resolução do contrato

1. Não obstante o previsto na cláusula anterior, o presente contrato caduca com a
extinção, declaração de insolvência ou dissolução da Segunda Outorgante ou com a
extinção do Corpo de Bombeiros de que a Segunda Outorgante é a entidade
detentora.

2.

A Primeira Outorgante pode resolver o presente contrato com fundamento no
incumprimento, pela Segunda Outorgante, de qualquer das obrigações previstas na
Cláusula Sexta.

Cláusula Quinta
Obrigações da Primeira Outorgante

Constituem obrigações da Primeira Outorgante:

a) Lançar, ao abrigo do regime previsto no Código dos Contratos Públicos, os
procedimentos

concursivos

necessários

à

aquisição

dos

equipamentos

operacionais de proteção civil a comodatar;
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b) Prestar à Segunda Outorgante toda a informação relativa ao cumprimento do
presente contrato;
c) Apoiar a Segunda Outorgante nas reclamações que esta vier a efetuar perante o(s)
fornecedor(es) dos equipamentos operacionais de proteção civil;
d) Cumprir as disposições legais e regulamentares que lhe caibam relativas à
publicidade do projeto.

Cláusula Sexta
Obrigações da Segunda Outorgante

Constituem obrigações da Segunda Outorgante:

a) Manter em funcionamento o Corpo de Bombeiros de que é a entidade detentora;
b) Manter em bom estado de conservação, sem prejuízo das deteriorações que
resultarem do uso normal que lhe for dado, todo o equipamento que é objecto do
presente contrato de comodato e que se acha descrito no Anexo I;

c) Assegurar e suportar a manutenção ordinária e extraordinária de que os
equipamentos operacionais de proteção civil que lhe foram comodatados careçam,
por imposição do(s) fabricante(s) ou por força do seu uso;

d) Exercer, com o apoio da Primeira Outorgante, perante o(s) fornecedor(es) dos
equipamentos operacionais de proteção civil que lhe foram comodatados, o direito às
reclamações que resultarem de deficiência ou mau funcionamento daqueles
equipamentos;

e) Restituir à Primeira Outorgante, findo o prazo de vigência do presente contrato ou
caducado ou resolvido o mesmo por qualquer razão, todos os equipamentos
operacionais de proteção civil que lhe foram comodatados;

f)

Prestar à Primeira Outorgante, sempre que esta lhe solicitar, quaisquer
esclarecimentos sobre a execução do presente contrato e sobre os equipamentos
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operacionais de proteção civil que lhe foram comodatados, mantendo atualizada a sua
inventariação;

g) Comunicar à Primeira Outorgante a perda ou inutilização definitiva de qualquer os
equipamentos operacionais de proteção civil que lhe foram comodatados, justificando
os motivos da perda ou inutilização definitiva;
h) Não ceder a terceiro, a qualquer título, sem autorização escrita da Primeira
Outorgante, os equipamentos operacionais de proteção civil que lhe foram
comodatados;
i)

Cumprir as disposições legais e regulamentares que lhe caibam relativas à publicidade
do projeto.

Cláusula Sétima
Eficácia do contrato

1. A plena eficácia do presente contrato está dependente da verificação cumulativa das
seguintes condições:

a) A assinatura do Contrato de financiamento da Candidatura mencionada no
Considerando 1;

b) Lançamento e conclusão do procedimento concursivo a lançar pela Primeira
Outorgante ao abrigo do regime previsto no Código dos Contratos Públicos,
para a aquisição da totalidade dos equipamentos operacionais de proteção
civil abrangidos pela Candidatura;

c) Pagamento pela entidade competente, da comparticipação comunitária
prevista no Regulamento Especifico Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e
Tecnológicos – Ações Materiais;

d) Pagamento pela ANPC – Autoridade Nacional de Preção Civil da parte da
comparticipação nacional por esta assumida;
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e) Pagamento pelo Município de ……. da parte da comparticipação nacional por
este assumida.

Cláusula Oitava
Comunicações

Quaisquer comunicações entre as partes deverão ser endereçadas para os domicílios
constantes do cabeçalho do presente contrato, comprometendo-se as Outorgantes a
comunicarem reciprocamente quaisquer alterações dos respetivos domicílios.

Cláusula Nona
Alterações ao contrato e Vias

1. Quaisquer alterações ao presente contrato serão obrigatoriamente reduzidas a
escrito, considerandos como inexistentes as que não se revestirem deste
formalismo.

2. Ambas as Outorgantes comprometem-se, desde já, a proceder às alterações ao
presente contrato que vierem a resultarem ou que sejam impostas pela aprovação
da candidatura referida no Considerando I, que venham a ser impostas por
qualquer das entidades mencionadas na Cláusula Sétima ou que resultem
necessárias por força das recomendações ou imposições proferidas pelas
entidades que exercem poderes de tutela administrativa sobre a Primeira
Outorgante.

3. O presente contrato possui um Anexo e é celebrado em duas vias, destinando-se
uma para cada Outorgante.

Lisboa, …. de ……….. de 2014

Pela Primeira Outorgante

Pela Segunda Outorgante
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