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PROTOCOLO DE COLABORKAO PARA A INSTAL/KA° E GESTAO DA LOJA

DE CIDADAO DE VILA VELHA DE RODA0

A AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA I.P., pessoa coletiva n° 508 184 509, corn

sede na Rua Abranches Ferro, n2 10, 32 G, 1600-001, em Lisboa, neste ato representada por

Pedro Manuel Francisco da Silva Dias, na qualidade de Presidente do seu Conselho Diretivo,

adiante designada por "AMA";

0 MUNICIPIO DE VILA VELHA DE RODAO, pessoa coletiva de direito public° n° 506 642 798 corn

sede em Rua de Santana, 6030 - 230 Vila Velha de IRMA°, neste ato representado pelo Presidente

da Camara Municipal, Luis Miguel Ferro Pereira, adiante designado por "MUNICiP10";

A AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA, pessoa coletiva n.2 600 084 779, corn sede na Rua da

Prata, n° 10, 2°, 1999-013, em Lisboa, neste ato representada por Helena Alves Borges, na

qualidade de sua Diretora-Geral, de ora em diante designada por "AT";

0 INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I.P., pessoa coletiva n.° 508 184 258, corn sede na Av.

D. Joao II, n° 1.8.01D, Edificio H, Campus de Justiga de Lisboa, 1990-097, em Lisboa, neste ato

representado por Filomena Sofia Gaspar Rosa na qualidade de Presidente do seu Conselho

Diretivo, adiante designado por "IRN";

0 INSTITUTO DA SEGURANcA SOCIAL, I.P., pessoa coletiva n.° 505 305 500, corn sede na Rua Rosa

Ara*, 43, 1250-194, em Lisboa, neste ato representado por Rui Fiolhais, na qualidade de

Presidente do seu Conselho Diretivo, de ora em diante designado por "ISS";

A AT, o IRN e o ISS conjuntamente designados por "Entidades"

Considerando que:

A. 0 Governo prossegue o objetivo do alargamento da rede de Lojas de Cidadao corn o
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proposito de oferecer aos cidadaos uma major oferta de servicos publicos;

B. Para alcancar tal fim, é necessario racionalizar geografica e financeiramente o modelo de

distribuicao de servicos publicos, sem perda de proximidade para o cidadao e corn

economias ern termos de custos de instalacao e exploracao;

C. 0 reconhecimento de que as Lojas de Cidadao se integram numa otica de partilha de

recursos, destinada a prestacao de diversos tipos de servicos de atendimento ao public°,

criando sinergias entre a Administracao Central e Local no sentido da prossecucao de

politicas concertadas ern prol do interesse publics° e dos residentes no Municipio;

D. Nesse ambito, e mantendo o essencial de urn conceito corn inegavel sucesso na

aproximacao da Administracao Publica aos cidadaos, importa aprofundar o novo modelo de

gestao das Lojas de Cidadao, as quais poderao ser geridas por quern melhor conhece o

territOrio e a populacao nele residente, bem como as necessidades desta no acesso aos

servicos publicos, os Municipios.

E. 0 Municipio pretende a instalacao de uma Loja de Cidadao na circunscricao do territorio

que, no ambito das suas atribuicOes e competencias, administra;

F. 0 projeto Loja de Cidadao de Vila Velha de Rodao potenciara o desenvolvimento do

Municipio atraves dos beneficios que pode trazer aos Municipes em termos de

desburocratizacao e poupanca de tempo Util;

G. 0 modelo reconhecido no Decreto-Lei n.2 74/2014, de 13 de maio, na sua redacao atual,

assenta numa logica que passa por atribuir a AMA o papel de gestao e desenvolvimento da

rede de Lojas de Cidadao, mas tambem por introduzir urn modelo de maior flexibilidade na

gestao operacional das Lojas de Cidadao pelos Municipios;

H. A Resolucao do Conselho de Ministros n.° 1/2017, de 2 de janeiro, clarificou as condicOes de

instalacao de novas Lojas de Cidadao no period° de execucao do Programa Portugal 2020,

promovendo uma politica de descentralizacao cabendo agora aos municipios a iniciativa pela

sua instalacao;

I. Constitui competencia das camaras municipais, nos termos da alinea r) do n.° 1 do artigo

33.2 do Anexo I a Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a colaboracao no apoio a projetos de

interesse municipal, em parceria corn a Administracao Central.

Assim, ao abrigo do Decreto-Lei n.2 74/2014, de 13 de maio, na sua redacao atual, é de boa-fe e

reciprocamente acordado e celebrado o presente Protocolo, do qual os Considerandos supra

fazem parte integrante e que se rege pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA 1.

(Objeto)

0 presente Protocolo tern por objeto a definicao dos termos e as condiceies da instalacao e da

gestao da Loja de Cidaao de Vila Velha de flOclAo, adiante designada por "Loja".

CLAUSULA 2.2

(Local)

A Loja é instalada no predio identificado e descrito no Anexo I ao presente Protocolo e que dele faz

parte integrante.

CLAUSULA 3.2

(Obras de instalacao corn cofinanciamento comunitario)

1. A realizacao das obras necessarias para a instalac5o da Loja de Cidadao é assegurada pelo

Municipio, competindo-lhe nomeadamente:

a) Obter as autorizacOes e assegurar o cumprimento dos procedimentos e das formalidades

necessarias para o efeito;

b) Desenvolver os procedimentos de contratacAo publica necessarios e adequados a

finalidade subjacente;

c) Assegurar o financiamento da contrapartida publica nacional para a instalacao da Loja;

d) Executar as componentes da operaga-o prevista no numero seguinte.

2. Se aplicavel, a apresentag5o de candidatura para efeitos de obtenca-o de cofinanciamento

comunitario, a coordenacao da operacao que dai resultar, bem como a interlocucao junto da

Autoridade competente, é da responsabilidade do Municipio.

3. A AMA assegura ao Municipio a prestacao de informacao e de apoio necessario para a

formalizac`ao das candidaturas a fundos provindos da Uni5o Europeia que este necessite de

apresentar.

4. 0 Municipio deve assegurar o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis as

obras de instalacao da Loja, bem como o respeito pelas diretrizes e normas emitidas pela AMA e

pelas regras prOprias de instalack) das Entidades.

5. Antes da contratacao das obras, ou, nos casos previstos no n.2 3 do artigo 43.2 do Codigo dos

Contratos Publicos, antes da execucao da empreitada, deve o Municipio obter, junto da AMA,
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parecer relativo ao projeto de execucao.

6. No final da construcao, o Municipio deve remeter a AMA as telas finals do projeto em formato

editavel de desenho assistido por computador.

7. A Loja de Cidadao é constituida por areas de uso privativo, destinadas a instalacao das

Entidades e do Espaco Cidadao, e por areas de uso comum.

CLAUSULA 4.2

(Instalacao de Entidades na Loja de Cidadao)

1. As Entidades que integram a Loja sao as subscritoras do presente Protocolo, nos termos do

Anexo ll do presente Protocolo e que dele faz parte integrante, o qual inclui as seguintes

informacoes:

a) Identificacao da Entidade;

b) Indicacao da area de uso privativo de cada uma das Entidades;

c) NLImero indicativo de recursos humanos afetos a cada uma das Entidades;

d) Designacao do(s) balcao(oes) de atendimento gerido(s) pela Entidade;

e) Valor da transferencia mensal prevista no n.° 7 do artigo 9.2 do Decreto-Lei n.° 74/2014, de

13 de maio, na sua atual redacao, nos termos da Clausula 17.2 conjugada com o disposto no

n2 3 da Clausula 242;

f) Identificacao dos servicos comuns de funcionamento para efeitos do reembolso das despesas

suportadas pelo Municipio;

2. 0 Municipio pode protocolar, de forma bilateral, a instalacao de servicos de atendimento na

Loja corn outras Entidades, publicas locals ou privadas, que prestem servicos publicos essenciais

ou de interesse geral, precedido de autorizacao previa da AMA, ouvidas as demais Entidades.

3. Apos a conclusao das obras necessarias, o Municipio estabelece corn a AMA, ouvidas as

Entidades, urn prazo razoavel para estas se instalarem na Loja.

CLAUSULA 5.

(Espaco Cidadao)

Os termos do funcionamento do Espaco Cidadao da Loja sao objeto de Protocolo autonomo e

especifico.

CLAUSULA 6.

(Servicos Comuns)

Para garantir o funcionamento da Loja, o Municipio contrata os seguintes servicos comuns de
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funcionamento:

a) Energia e agua;

b) Limpeza e respetivos produtos de higiene e limpeza;

c) Sistema de alarmes e ligacAo a respetiva central, bem como a sua manutencAo;

d) Medidas de autoprotecAo contra incendios e manutencAo do respetivo equipamento,

incluindo extintores;

e) Certificac"ao energetica;

f) Manutenc5o geral dos equipamentos e instalacoes;

g) Manutencao preventiva e corretiva dos sistemas de AVAC, instalacoes eletricas e edificio;

h) Comunicacoes de voz e dados, quando aplicavel;

i) Sistema de gesfao de filas de espera.

CLAUSULA 7.2

(Rede e equipamentos de comunicacaes, informatica, software e help -desk)

1. E da responsabilidade do Municipio assegurar o apoio de helpdesk no que respeita aos

equipamentos informaticos e software comuns, de suporte a operac5o da Loja, em articulacao

corn oservice desk da AMA.

2. 0 help desk local colabora corn a estrutura central da AMA nas intervencoes tecnicas locais que

se vierem a revelar necessarias.

3. 0 disposto nos numeros anteriores no prejudica a responsabilidade e autonomia das Entidades

no que respeita a sua infraestrutura tecnologica, hardware, software, e equipamentos de

comunicacao de voz e dados por Si fornecidos.

4. Para efeitos de interlocuc5o e articulack) tecnica corn a AMA, o Municipio nomeara urn

funcionario da sua divis5o de informatica.

CLAUSULA 8.

(Sistema de Gestao de Filas de Espera)

1. A gestao do atendimento na Loja sera efetuada atraves do sistema de gest5o de filas de espera

previsto na alinea j) da Clausula 6.g, corn vista a uniformizac5o da informac5o estatistica.

2. Compete a AMA a instalac3o, manutencao, ajustamento e upgrade do sistema de gestAo de

filas de espera.

3. Pela instalac5o, utilizacao e manutenc5o do sistema de gesfao de filas de espera o Municipio

pagara a AMA uma contrapartida semestral, calculada corn base no prey) contratualizado pela

AMA corn o fornecedor do sistema de gestao de filas de espera e em funcao do mjrnero de
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4. Para efeitos da faturag5o a que se refere o numero anterior o Municipio informa a AMA do

numero de compromisso a constar da respetiva fatura.

5. 0 montante referido no n.2 3 deve ser pago ate ao final do mes seguinte aquele a que respeita

a fatura.

6. 0 pagamento a que se refere a presente clausula é realizado por transferencia bancaria, para o

IBAN da AMA PT50.0781.0112.00000006585.07.

CAPITULO II

GESTAO E FUNCIONAMENTO DA LOJA

CLAUSULA 9.2

(Horario de funcionamento e de atendimento)

0 horario de funcionamento e de atendimento da Loja é estabelecido de acordo corn o previsto nos

artigos 8.2 e 9.9 do Decreto-Lei n.° 187/99, de 2 de junho, na redagao conferida pelo Decreto-Lei n.°

247-A/2008, de 26 de dezembro, e nos termos da alinea f) do n.° 8 da Resoluck) de Conselho de

Ministros n° 1/2017, de 2 de janeiro de 2017.

CLAUSULA

(Gestao da Loja de Cidadao)

1. A gest5o e a coordenag5o da Loja, nomeadamente a implementag5o das normas e dos

procedimentos relativos a sua gest5o, s5o da responsabilidade do Municipio, sem prejuizo das

diretrizes da AMA enquanto Entidade Gestora da Rede das Lojas de Cidad5o.

2 .  0 Municipio define o responsavel pela gest5o da Loja.

3. Cada uma das Entidades designa urn respons6vel pelos seus postos de atendimento, que

assegura a articulagao corn o responsavel pela gestAo da Loja em todas as materias relacionadas

corn a gest5o operacional, coordenagAo e supervis5o do espago por si ocupado.

CLAUSULA 11.2

(Responsaveis das Partes pela execucao do Protocolo e notificagoes)

1. As Partes designam os responsaveis pela execugAo do Protocolo, no prazo de 10 dias alp& a

assinatura do mesmo, dando disso conhecimento as restantes Partes e ao Gestor da Loja.
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2. Os avisos, notificacoes ou outros documentos a enviar ou entregar entre as Partes so enviados,

por correio eletronico, para os responsaveis designados.

3. Qualquer alteracao das informacoes relativas ao disposto no n.° 1 da presente Clausula deve ser

previamente comunicada as outras Partes.

CLAUSULA 12.!

(Padroes e garantia de qualidade)

1. Os servicos prestados ao abrigo do presente Protocolo deverao obedecer aos padroes de

qualidade definidos pela AMA.

2.  0 Municipio confere a AMA o direito de proceder a auditorias regulares ao funcionamento da

Loja, corn vista a verificaca-o do cumprimento das normas e dos procedimentos instituidos pela

AMA.

CLAUSULA 13.!

(Divulgacao e publicidade)

1. As campanhas publicitarias ou iniciativas de identica natureza de qualquer das Partes, e que

sejam, direta ou indiretamente, relacionadas a Loja, deverao ser levadas ao conhecimento

previo das outras Panes.

2. Nos suportes publicitarios referentes a Loja, para divulgacao no Municipio, deverao constar,

designadamente, os logotipos e imagens oficialmente aprovados pela AMA, pelo Municipio e

pelas Entidades.

CAPITULO III

DIRE ITOS E OBRIGAcOES DAS PARTES

CLAUSULA 14.!

(Direitos e obrigacoes da AMA)

1. A AMA goza das seguintes prerrogativas:

a) Emitir instrucEies para garantir a inserca-o da imagem, da marca e do sistema de gestao do

atendimento na rede das Lojas de Cidadao;

b) Emitir recomendacoes e definir as normas de qualidade dos servicos de atendimento que

integram a Loja;

c) Solicitar todas as informacOes que entender adequadas sobre o funcionamento da Loja;
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d) Receber as quantias referentes h disponibilizacho do sistema de gestho de filas de espera na

Loja;

e) Gerir tecnicamente o circuito de comunicaches de voz e dados instalados pelo Municipio.

2. Sem prejuizo das obrigagoes legais que impendem sobre a AMA na qualidade de gestora da rede

das Lojas de Cidadho, constituem suas obrigacoes:

a) Definir e aprovar, de forma articulada corn o Municipio e corn as Entidades, o programa

funcional da Loja, de acordo corn o respetivo modelo de referencia;

b) Definir e publicitar os requisitos minimos acerca do layout das zonas de atendimento,

nomeadamente eventuais regras sobre o mobiliario, bem como os elementos de imagem que

caracterizam as Lojas de Cidadho;

c) Emitir parecer final sobre o projeto de execucho;

d) Acompanhar e validar a execucho dos trabalhos necessarios a elaboracao dos projetos e

instalacao da Loja;

e) Definir, em articulacho corn o Municipio, os requisitos sobre a infraestrutura de circuitos de

comunicacho de voz e dados e equipamento de comunicacho para o funcionamento da Loja,

respeitando os requisitos especificos de cada uma das Entidades ali instaladas;

f) Acompanhar a execucho das obras de adaptacho do espaco de instalacho da Loja;

g) Proceder a definicho das normas e procedimentos de gestho e atendimento da Loja;

h) Proceder h instalacho, manutencao, ajustamento e upgrade do sistema de gestho de filas de

espera;

i) Realizar as aches de formagho inicial na area do atendimento e no sistema de gestho de filas

de espera, destinadas aos trabalhadores que ocupam os postos de atendimento;

j) Realizar aches de formacho continua nas areas referidas na alinea anterior, sempre que se

justifique;

k) lnformar o public° sobre os servigos prestados na Loja atraves do Portal do Cidadao e do

Mapa do Cidadho;

I) Definir os procedimentos de atendimento e gestao das reclamaches;

m) Garantir a integracho da Loja, na Rede das Lojas de Cidadho, prestando todo o apoio tecnico

e funcional necessario ao seu adequado funcionamento;

n) Fornecer ao Municipio os manuais e as instruches necessarias ao funcionamento da Loja;

o) Estabelecer contactos corn quaisquer servicos da Administracho Publica, corn vista a sua

instalacho na Loja;

p) Prestar toda a colaboracao e informacho que o Municipio venha a solicitar no ambito do

cumprimento das obrigaches a que esta se encontra sujeita.
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CLAUSULA 15.§

(Direitos e obrigacoes do MUNICiP10)

1. 0 Municipio goza das seguintes prerrogativas:

a) Praticar todos os atos de gesfao necessarios para garantir o born funcionamento da Loja;

b) Celebrar protocolos para a instalacao de outros servicos na Loja;

c) Ser reembolsado pelas Entidades das despesas em que incorra corn a instalacao e gesta-o da

Loja.

2. No ambito do presente Protocolo constituem obrigacoes do Municipio:

a) Assegurar o financiamento da contrapartida nacional para a instalac5o da Loja, caso a

instalac5o da mesma seja cofinanciada;

b) Submeter o projeto de execucao a AMA, para parecer final, previo a contratacao das obras

necessarias a instalaca-o da Loja;

c) Projetar, contratar, assegurar a execuca-o e assumir os encargos corn as obras necessarias

para o cumprimento do disposto na alinea anterior;

d) Apresentar mensalmente a AMA urn relatOrio sobre o estado de execucao da obra;

e) Fornecer o equipamento necessario ao funcionamento da Loja, designadamente, mobiliario

de front office, bem como os equipamentos necessarios a instalaca-o e funcionamento do

sistema de gesfao de filas de espera;

f) Fornecer a infraestrutura passiva, ativa para o funcionamento da Loja de Cidada-o;

g) Contratar e assegurar os encargos corn o circuito de comunicacao de voz e dados para

garantir o funcionamento da Loja, o qual pode, caso o Municipio assim o entenda, ser

integrado no Contrato de Comunicacoes da AMA, atraves da celebracao de protocolo

autOnomo;

h) Assegurar a gestho da Loja de acordo corn as normas e os procedimentos definidos pela

AMA, sem prejuizo de outros que sejam definidos por acordo entre a AMA e o Municipio;

i) Assegurar a contrataca-o dos servicos necessarios ao funcionamento da Loja;

j) Suportar os encargos associados ao sistema de gestao de filas de espera;

k) Suportar os encargos relativos a area de uso privativo ocupada pelos seus servicos, incluindo

o Espaco Cidadao, bem como pela area de uso privativo onde, temporariamente, nao se

encontre instalada qualquer Entidade;

I) Emitir os documentos contabilisticos para efeitos de reembolso pelas Entidades;

m) Assegurar os recursos humanos necessarios a gestao e coordenac5o da Loja;

n) Assegurar, junto das entidades competentes, todas as certificacoes, comunicaceies,
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autorizacoes e licencas legalmente necessarias para o funcionamento da Loja;

o) Prestar toda a colaboracao e informag5o que a AMA venha a solicitar no ambito do

cumprimento das obrigacoes a que esta se encontra sujeita;

p) Prestar contas anualmente as Entidades de todos os encargos corn o funcionamento da Loja.

CLAUSULA 16.2

(Direitos e obrigacoes das Entidades)

1. As Entidades gozam das seguintes prerrogativas:

a) Exercer a sua atividade, de acordo corn a lei e corn os demais instrumentos normativos ou

contratuais aplicaveis;

b) Gerir o atendimento aos cidaaos utilizadores dos servicos prestados, de forma autOnoma,

bem como a gesta-o do seu espaco proprio, corn estrito respeito pelas regras e orientagOes

de funcionamento existentes nas Lojas de Cidada'o;

c) Dispor de boas condicOes materiais para o exercicio da sua atividade;

d) Usar a sua imagem e identidade proprias, sem prejuizo do disposto no presente Protocolo no

que diz respeito a imagem prOpria transversal da Loja de Cidadao.

2. E da responsabilidade das Entidades:

a) Respeitar os padr6es de qualidade definidos para o atendimento nas Lojas de Cidadao,

atraves das regras previstas no respetivo Manual de Procedimentos;

b) Comunicar a AMA, corn conhecimento do Municipio, por via eletronica, qualquer alteraca'o

dos servicos, para efeitos de atualizacao da informac5o a prestar ao cidadao atraves da

Internet e canal de voz;

c) Transferir mensalmente para o Municipio as verbas necessarias ao reembolso de despesas

por aquele suportadas;

d) Suportar os encargos decorrentes de alteragoes da area de uso privativo inicialmente

contratualizada;

e) Manter os servicos de atendimento e de retaguarda em bom estado de apresentaga-o e

suportar o custo de quaisquer obras de reparac"ao resultantes de ma utilizacao ou incuria;

f) Assegurar a afetacao de recursos humanos ao servico de atendimento, de forma a garantir

um atendimento correspondente aos padrOes de qualidade da Loja;

g) Garantir a aquisicao e conservag5o de todo o mobiliario de back office e equipamentos,

incluindo o informatico e de rede, necessarios ao funcionamento do seu posto de

atendimento.

h) Garantir a manutencao e assistencia tecnica, de todos os equipamentos informaticos por si
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instalados nos termos do presente Protocolo;

i) Garantir a instalagao e manutencao da sua infraestrutura tecnologica;

Prestar toda a colaboracao e informacao que a AMA ou Municipio venham a solicitar no

ambito do cumprimento das obrigacoes a que se encontram sujeitos;

k) Assegurar os encargos relativos ao fornecimento e funcionamento dos seus servicos,

designadamente, economato e comunicagoes de voz e dados.

CLAUSULA 17.

(Transferencia)

1. Pelo fornecimento dos servicos comuns necessarios ao funcionamento da Loja, as Entidades

transferem mensalmente para o Municipio, a titulo de reembolso das despesas por aquele

suportadas, o valor apurado atraves da seguinte formula:

VDS = (VGDS APL) x APE

Em que:

VDS corresponde ao valor mensal de despesas corn servicos comuns por entidade;

VGDS corresponde ao valor mensal global de despesas corn servicos comuns na Loja;

APL corresponde a area privativa total da Loja;

APE corresponde a area privativa de cada Entidade.

2. Pela disponibilizacao do sistema de gestao de filas de espera, as Entidades transferem

mensalmente para o municipio o valor apurado atraves da seguinte formula:

VDFE = ((VFA PAL) x PAE)/6 meses

Em que:

VDFE corresponde ao valor mensal da despesa corn o Sistema de Filas de Espera a suportar

pela Entidade;

VFA corresponde ao valor faturado semestralmente pela AMA ao Municipio;

PAL corresponde ao numero total de postos de atendimento da Loja;

PAE corresponde ao numero de postos de atendimento da Entidade.

3. Ao reembolso apurado no termos dos numeros anteriores acrescem, quando aplicavel, os

encargos decorrentes da amortizacao do investimento de instalacao da Loja, na parte no

cofinanciada, calculados corn base proporcional a area de uso privativo da respetiva Entidade, e

o valor relativo aos encargos decorrentes da utilizacao do espaco da Loja ocupado por cada

entidade individualmente considerada, fixado no Anexo II, bem como os custos de mobiliario.

4. 0 valor do reembolso das despesas suportadas pelo Municipio é calculado anualmente, ate ao

termo do primeiro trimestre do ano respetivo, corn efeitos reportados a 1 de janeiro do ano
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respetivo, tendo por base os encargos efetivamente suportados pelo Municipio corn a Loja, no

ano que antecede.

5. Nos termos do n.2 8 do artigo 9.9 do Decreto-Lei n.9 74/2014, de 13 de maio, o presente

protocolo é realizado ao abrigo dos artigos 124.° e seguintes da Lei n.9 75/2013, de 12 de

setembro, pelo que o reembolso das despesas identificadas na presente clausula suportadas

pela entidade gestora, no se encontra sujeito a IVA, nos termos do n.° 2 do artigo 2.9 do

Codigo do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

6. Para efeitos do disposto no n.9 3, o valor relativo aos encargos decorrentes da utilizagao do

espago da Loja ocupado por cada entidade individualmente considerada, fixado no Anexo II,

nunca pode ser superior ao proporcional dos encargos suportados pelo Municipio.

7. Os valores, no primeiro ano de funcionamento da Loja, so apurados corn base em estimativas

contantes do Anexo II.

8. Para efeitos de faturagao a emitir pelo Municipio, as Entidades informam o numero de

compromisso a constar da respetiva fatura;

9. A transferencia mensal para o Municipio, referida nos numeros anteriores, é efetuada pelas

Entidades no prazo de 45 dias, contados da data da emissao do respetivo documento

contabilistico.

10. 0 Municipio obriga-se a pagar a AMA os encargos referentes a utilizagao do sistema de gestao

de filas de espera, nos termos do disposto na Clausula 8.2.

11. 0 reembolso previsto nos numeros anteriores so é devido apos a abertura da Loja e efetiva

instalagao das Entidades na Loja.

CLAUSULA 18.2

(Responsabilidade)

As Partes sao responsaveis, nos termos gerais do Direito, pelos danos e prejuizos decorrentes do

incumprimento das regras previstas no presente Protocolo.

CAPITULO IV

CLAUSULAS FINAIS

CLAUSULA 19.2

(Natureza do Protocolo)

0 Municipio nao pode ceder a sua posigao contratual, celebrar quaisquer contratos ou subcontratos

pelos quais confira a terceiros qualquer posigao ou direito assente nos direitos que qualquer das
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demais Partes lhe conferiram nos termos do presente Protocolo, nem praticar quaisquer atos que

conduzam aos mesmos resultados ou omitir aqueles que sejam necessarios para impedir a sua

verificacao.

CLAUSULA N.@

(Confidencialidade)

1. Cada uma das Partes reconhece a natureza confidencial das informacoes relativas ao presente

Protocolo, obrigando-se a manter sigilo de todas as questhes respeitantes ao negOcio, aos

equipamentos, aos materiais e ao conhecimento especifico do outro contraente, de que, por

virtude do Protocolo, tome conhecimento e que no seja nem se destine a conhecimento

public°.

2. Salvo autorizacao expressa em contrario das demais Partes, cada uma das Partes obriga-se a:

a) SO utilizar a referida informacao nos termos previstos e para os fins decorrentes do presente

Protocolo;

b) No ceder, no partilhar e nao permitir a duplicaca-o, uso ou divulgaca-o da referida

informac5o, no todo ou em parte, a terceiros.

3. Em caso de violacao da obrigacao prevista na presente clausula, cada uma das Partes reserva-se o

direito de ser indemnizada por danos que dai resultarem.

CLAUSULA 21.2

(DLividas, Divergencias e Alteracoes)

1. As duvidas ou dificuldades que surjam na execuc'ao do presente Protocolo so esclarecidas por

mutuo acordo das Partes.

2. Sem prejuizo das alteracaes que venham a ser acordadas entre as Partes, estas podem, por

acordo, rever as clausulas do presente Protocolo, mediante proposta de qualquer urn dos

intervenientes.

3. 0 presente Protocolo pode ser alterado por acordo escrito das Partes.

CLAUSULA 22.2

(DenLincia e Resolucao)

1. Qualquer das Partes pode denunciar o presente Protocolo, por comunicacao enviada as outras

Partes, por calla registada corn aviso de rece0o, com a antecedencia minima de 180 dias

relativamente ao seu termo.

2. Qualquer das Partes pode, sem prejuizo da responsabilidade a que haja lugar, nos termos gerais
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de direito, resolver o presente Protocolo em caso de incumprimento grave ou reiterado, das

obrigacoes assumidas por qualquer outra Parte, nos termos dos numeros seguintes.

3. A Parte que pretenda exercer o direito de resoluc5o previsto no nCimero anterior, devera

comunicar tat pretens5o a Parte faltosa, por carta registada com aviso de receg5o, e com

invocag5o dos respetivos fundamentos, conferindo-lhe urn prazo razoavel, nunca inferior a 30

(trinta) dias para por termo a situac5o de incumprimento ou de cumprimento defeituoso.

4. Caso a Parte faltosa n5o venha a por termo a situag5o de incumprimento no prazo que para o

efeito the tenha sido concedido nos termos do numero anterior, a outra Parte podera resolver o

contrato, por carta registada corn aviso de recegao, operando a resoluc5o os seus efeitos na data

de recec5o, pela Parte faltosa, desta comunicac5o.

5. 0 Municipio tern o direito de resolver o Protocolo em relag5o a determinada Entidade se, por

decis5o de qualquer autoridade administrativa ou judicial, urn terceiro adquirir qualquer direito

sobre o respetivo posto de atendimento, nomeadamente se for ordenada penhora.

CLAUSULA 23.2

(Arbitragem)

1. Os eventuais litigios que possam surgir entre as Partes em materia de interpretag5o, validade e

execuc5o do presente Protocolo s5o resolvidos por arbitragem, corn recurso ao Centro de

Arbitragem Administrativa (CAAD).

2. 0 tribunal arbitral é composto por arbitro designado nos termos do Regulamento do

CAAD.

3. As Partes declaram aceitar na Integra o Regulamento do CAAD em vigor.

4. A submiss5o de qualquer litigio a arbitragem n5o exonera a Parte do pontual e atempado

cumprimento das disposicoes do presente Protocolo.

CLAUSULA 24.2

(Vigencia)

1. 0 presente Protocolo produz efeitos na data da sua assinatura.

2. 0 presente Protocolo mantem-se em vigor pelo prazo de 15 anos, contados a partir da abertura

da Loja.

3. Os reembolsos previstos na Clausula 17.. do presente Protocolo, devidos por cada Entidade apOs

a abertura da Loja e a sua efetiva instalac5o, so podem ser executados ap6s a obtenc5o das

autorizacbes legalmente necessarias, nomeadamente as previstas na Lei n.° 8/2012, de 21 de

fevereiro e no Decreto-Lei n.° 127/2012, de 21 de junho.
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Identificacao do local da Loja de Cidadao de Vila Velha de Rodao

Edificio sito Rua de Santana.

Fraga-o autonoma designada pela letra "A" a que corresponde Res-do-chk, no predio urbano

destinado a comercio e servicos e constituido no regime de propriedade horizontal, sito na Rua de

Santana, s/n, na Freguesia de Vila Velha de Rod'ao, concelho de Vila Velha de Rodk, descrito na

Conservatoria do Registo Predial de Vila Velha de Rada°, inscrito com o artigo matricial n.° 3383.
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Entidades a integrar a Loja de Cidadao de Vila Velha de Rodao

Area total de uso privativo da

Loja de Cidadao de Vila Velha de

Roclao

242 m2

SE GURANCA SCCIAI

Servico responsavel

Area de

uso

privativo

das

Entidades

Numero

indicativo

de

recursos

humanos

afetos

N.  de

postos

de front

office

Designacao

do(s)

balcao(oes) de
atendimento

Valor dos

encargos

referidos

no n.2 1

da

Clausula

17.2

Valor dos

encargos

referidos

no n.2 2

da

Clausula

17.2

Valor dos

encargos

referidos

no n.2 3

da

Clausula

17.2

Valor

total

mensal

dos

encargos

(*)

Camara Municipal 8 m2 1 1
Espago

Cidadao
56,00€ 3,02€ 20,00€ 79,02€

AT 105 m2 7 3 Finangas 735,00€ 9,06( 262,50€ 1.006,56(

IRN 103 m2 6 3 IRN 721,00( 9,06€ 257,50€ 987,56€

ISS 24 m2 2 1 ISS 168,00( 3,02€ 60,00€ 231,02€

TOTAL 240 m2 16 8 - 1.680,00€ 24,15€ 600,00€ 2.304,15€

Inclui utilizac5o de espaco, disponibilizacao do sistema de filas de espera e os seguintes

servicos comuns:

1. Energia e agua;

2. Limpeza e respetivos produtos de higiene e limpeza;

3. Sistema de alarmes e ligac5o a respetiva central, bem como a sua manutencao;

4. Medidas de autoprotecAo contra incendios e manutencAo do respetivo equipamento, incluindo

extintores;

5. Certificacao energetica;

6. Manutencao geral dos equipamentos e instalaciies;

7. Manutenca"o preventiva e corretiva dos sistemas de AVAC, instalacoes eletricas e edificio.
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