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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA E A 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. 

JOÃO DA PESQUEIRA 

 

Considerando que: 

a) A segunda outorgante é uma pessoa coletiva de direito privado, de natureza 

associativa sem fins lucrativos e de interesse público; 

b) A segunda outorgante, no âmbito dos fins que prossegue, presta os mais 

variados serviços às populações e instituições abrangidas na sua área de 

atuação no âmbito da proteção de vidas e bens, da promoção do 

desenvolvimento da zona, através de iniciativas de interesse comunitário e do 

desenvolvimento de atividades socioculturais bem como desportivas e lúdicas, e 

que a sua mera existência constitui um fator de segurança para as populações 

que serve; 

c) A segunda outorgante, à semelhança das associações da sua natureza, vive 

maioritariamente do voluntariado e da boa vontade de todos aqueles a quem 

serve, logo, com necessidades financeiras para cumprir a sua função; 

d) A atividade desenvolvida pela segunda outorgante nos domínios do combate a 

incêndios e fogos florestais, auxílio, socorro e emergência, segurança de vidas 

e bens, e proteção civil, é de inegável interesse municipal; 

e) É uma atribuição da primeira outorgante, nos termos do disposto na alínea u) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: “Apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o Município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção das doenças”, materializando-se esse apoio através de protocolo 

de colaboração, a celebrar com instituições públicas, particulares e cooperativas 

que desenvolvam a sua atividade na área do município, em termos que protejam 

cabalmente os direitos e deveres de cada uma das partes. 

Assim, de acordo com as competências que são conferidas à Câmara Municipal pela 

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação, é, livremente e de boa-fé, celebrado o presente protocolo, entre: 

 

1º - MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA, pessoa coletiva de direito público n.º 

506892646, com sede na Avenida Marquês de Soveral, n.º 67, em S. João da Pesqueira, 
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neste ato representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, Manuel 

António Natário Cordeiro, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 

1 do artigo 35.º do RJAL; 

 

E 

 

2º –ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. JOÃO 

DA PESQUEIRA, pessoa coletiva n.º 501422820, com sede na Av. Marquês de Soveral, 

5130-321, União de Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões, concelho 

de S. João da Pesqueira, neste ato representada pelo Presidente da Direção, Eduardo 

Jorge Pereira Rocha. 

 

 

CLÁUSULA 1ª 
OBJETO 

Pelo presente protocolo as partes estabelecem os termos genéricos de cooperação 

entre ambas neste âmbito e concretizam os termos da execução do apoio a prestar pelo 

primeiro outorgante ao segundo outorgante com vista ao prosseguimento e 

desenvolvimento da sua atividade humanitária, nos termos dos respetivos estatutos, 

bem como estabelecer as contrapartidas devidas pelo segundo outorgante face ao 

primeiro como correlativo daquele apoio. 

 

CLÁUSULA 2ª 
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PROTOCOLO 

1 – Sem prejuízo do disposto na cláusula 6.ª, o presente Protocolo produz efeitos a partir 

da data da sua assinatura e vigora até 31 de dezembro de 2019. 

2 – Caso nenhuma das partes se manifeste contra, o protocolo renova automaticamente 

por períodos de 1 ano, iniciando-se a 1 de janeiro de cada ano. 

 

CLÁUSULA 3ª  
COMPARTICIPAÇÃO  

1 – Para a prossecução dos objetivos compreendidos no presente protocolo, o primeiro 

outorgante, presta ao segundo, os seguintes apoios financeiros: 

a) Comparticipação no valor de 20.000€ (vinte mil euros), a transferir anualmente 

até ao dia 31 de março, para fazer face a despesas correntes do segundo 
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outorgante e despesas relacionadas com seguros, de acordo com o previsto no 

número 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei 241/2007 de 21 de junho na sua versão 

mais recente; 

b) Comparticipação de 50% na aquisição de viaturas com necessidade 

comprovada. Esta aquisição de viaturas está limitada a uma de cada tipo por 

ano; 

c) Comparticipação de 50% da contrapartida nacional, em candidaturas efetuadas 

a fundos comunitários, até um limite anual de 75.000€ (setenta e cinco mil euros); 

d) Comparticipação de 50% relativamente a investimentos considerados essenciais 

para a prossecução das atribuições da Associação Humanitária, até ao limite 

anual de 75.000€ (setenta e cinco mil euros), a aprovar por deliberação da 

Câmara Municipal, desde que seja comprovado que a candidatura a fundos 

comunitários não foi possível de concretizar pelo facto de não haver avisos de 

abertura para o efeito ou que a mesma, se submetida, não tenha sido indeferida 

por facto imputável à Associação Humanitária, sendo que, no caso de não existir 

nenhum Aviso de referência relacionado com o investimento em causa, 

considerar-se-á que a taxa de cofinanciamento comunitário seria de 50%; 

e) Comparticipação de 50% na execução de pequenas obras de requalificação dos 

quartéis e aquisição de Equipamento de Proteção Individual, até um 

financiamento elegível cumulativo anual máximo de 5.000€ (cinco mil euros); 

f) Comparticipação de 50% do valor referente à remuneração dos recursos 

humanos das EIP (Equipas de Intervenção Permanente), de acordo com o 

previsto no Protocolo, assumido pelo Município de S. João da Pesqueira, 

Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de S. João da Pesqueira, datado de 19 de dezembro de 

2018 e pelo previsto no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei 103/2018, de 29 de 

novembro, a pagar mensalmente; 

 

2 – O Município de S. João da Pesqueira compromete-se também a assegurar o 

transporte da Fanfarra da Associação Humanitária para atuações oficiais, assim como 

50% do valor necessário para equipamento/fardamento indispensável para o 

funcionamento da Fanfarra, cumulando este valor para o limite referido na alínea e) do 

número anterior. 
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3 - O pagamento dos valores referidos nas alíneas b), c), d) e e) do número 1 e do 

número 2, serão liquidados quando existir disponibilidade de tesouraria do primeiro 

outorgante. 

 

CLÁUSULA 4.ª 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

1 – Compete ao Município de S. João da Pesqueira:  

a) Conceder à segunda outorgante a quantia referida na cláusula anterior do 

presente protocolo, nos termos ali fixados; 

b) Acompanhar e avaliar a execução do presente protocolo, bem como da 

prossecução do programa de atividade do segundo outorgante que constitui 

objeto deste protocolo. 

2 – Compete à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. João da 

Pesqueira: 

a) Manter um serviço humanitário, através do seu corpo de bombeiros, com 

prontidão, qualidade e eficácia, capaz de realizar a sua atividade e atribuições 

que lhe incumbem, nomeadamente nas áreas de combate a incêndios, socorro 

de pessoas, proteção de bens, socorro de emergência e proteção civil; 

b) Apresentar ao primeiro outorgante, até ao dia 31 de janeiro de cada ano, o último 

plano de atividades e orçamento, devidamente aprovado em Assembleia Geral; 

c) Apresentar, ao primeiro outorgante, até dia 30 de abril de cada ano, o último 

relatório de contas, devidamente aprovado pela Assembleia Geral e junto com o 

parecer do Conselho Fiscal; 

d) Comunicar todos os recursos humanos da EIP (Equipa de Intervenção 

Permanente), sempre que se verifiquem alterações; 

e) Assegurar, os serviços e meios de socorro que se demonstrem necessários à 

prossecução pela primeira outorgante das diversas iniciativas e eventos no 

âmbito da sua atividade; 

f) Disponibilizar toda a informação que lhe for solicitada pelo primeiro outorgante, 

no âmbito da execução do presente protocolo; 

g) Colaborar em ações de promoção do concelho de S. João da Pesqueira, bem 

como noutras de interesse municipal, sempre que inseridas no âmbito da 

Proteção Civil e das atribuições da Associação, sempre que solicitado pelo 

primeiro outorgante. 
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CLÁUSULA 5ª 
COLABORAÇÃO ENTRE AS PARTES 

1 – No âmbito da execução do presente protocolo, a segunda outorgante compromete-

se a assegurar e garantir uma estreita colaboração com o Município de S. João da 

Pesqueira, com vista ao mais correto acompanhamento e execução do presente 

protocolo. 

2 – As comunicações que hajam de ser feitas entre as partes, para efeitos do previsto 

no presente protocolo, durante a sua execução, são realizadas por escrito (mediante 

notificação pessoal, via postal, telecópia ou correio eletrónico). 

 
CLÁUSULA 6.ª 

MODIFICAÇÃO DO ACORDO 

1 – O presente Protocolo pode ser modificado por vontade das partes, sempre que se 

verifique uma alteração anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes 

fundaram a sua decisão, ou quando assim o imponham razões de interesse público, 

desde que devidamente fundamentadas. 

2 – A modificação do Protocolo obedece a forma escrita e está dependente de 

aprovação da Câmara Municipal. 

 

CLÁUSULA 7.ª 
CESSAÇÃO DO ACORDO 

1 – O presente Protocolo pode cessar por resolução em caso de incumprimento da 

contraparte ou por motivos de relevante interesse público devidamente justificados. 

2 – O Protocolo pode, ainda, cessar por caducidade nos termos gerais, 

designadamente, pelo decurso do respetivo período de vigência, extinguindo-se as 

relações contratuais existentes entre as partes. 

 

CLÁUSULA 8ª 
ENTRADA EM VIGOR 

O presente Protocolo produz efeitos a partir da data da outorga do presente Protocolo. 
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CLÁUSULA 9.ª 
PUBLICIDADE 

Após a sua aprovação, o presente Protocolo será disponibilizado na página web do 

Município, com o endereço www.sjpesqueira.pt. 

O presente Protocolo é redigido em duplicado, ficando um original para cada uma das 

partes, fazendo ambos igualmente fé. 

 

Edifício dos Paços do Concelho de S. João da Pesqueira, aos sete dias do mês de 

outubro de 2019. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

 

_____________________________ 

(Manuel António Natário Cordeiro) 

 

O Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. João da 

Pesqueira 

 

_____________________________ 

(Eduardo Jorge Pereira Rocha) 


